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WWW. SKOVPLANTER
- til juletræs- og pyntegrøntkulturer, skovplantning, 
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores 
plantekatalog eller et uforbindende tilbud.

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244
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Slaglemaskiner i 3 størrelser til 
neddeling af alt grønt affald

• Stor kapacitet 
• Lav vedligeholdelse 

• Til traktor / egen motor 
• Håndfødning / maskinlæsning

MASKINFABRIKKENMIA
Lyngvejen 14, 4350 Uggerløse 
Tel. 5918 8520, www.loma.dk 

Kan afvise forhandler

Dansk Træemballage
Dansk Træemballage skriver i et brev 
til sine råtræleverandører pr. 27. juni 
at savværket i Brande lukkes ultimo 
august “på grund af manglende 
udbud af råtræ til konkurrence
dygtige priser”.

“Savværket i Brande flyttes til Li
tauen, hvor vi - sammen med en lita
uisk partner - har etableret et sel
skab som vil drive savværksproduk
tion med henblik på at eksportere de 
opskårne brædder til DTE’s danske 
palleproduktion.

Savværket i Ribe vil blive videre
ført med henblik på fortsat at 
opskære store mængder tysk råtræ 
suppleret med det danske råtræ, 
som udbydes til en konkurrencedyg
tig pris.”

DTE vil derfor fremover kun købe 
emballagetræ og korttømmer på 2,45 
m samt uafkortet tømmer i dårligere 
kvaliteter. Effekter på 3,65 m købes 
således ikke mere.

DTE’s indkøbskonsulent siden 
1996, Verner Sørensen, har pr. 31. 
august valgt at opsige samarbejdet 
med DTE.

Daglig koordinering samt besigti
gelse af råtræ varetages fremover af 
Anders Riider, tlf. 97 18 28 00, mobil 
23 46 26 23. Fakturaer sendes til DTE, 
Fynsvej 2, 7330 Brande.

Skoventreprenørerne
På generalforsamlingen i Dansk Skov
entreprenør Forening blev Gregers 
Miinter jr. indvalgt i bestyrelsen som 
nu består af:
Formand Bjarne Kallehauge, Broby 
Næstformand Frank Mikkelsen, 
Holstebro
Kasserer Finn Bøgedal, Brande 
Sekretær Gregers Munter jr., Sorø 
Bestyrelsesmedlem H J. Rasmussen, 
Vordingborg
Foreningen har 50 medlemmer.

Landbohøjskolens 
første bestyrelse
Som det første af landets 12 universi
teter overgår Landbohøjskolen (KVL) 
til en ny ledelsesordning i henhold til 
den nye universitetslov, der trådte i 
kraft 1. juli 2003.

Videnskabsministeren godkendte 
7. juli sammensætningen af Landbo
højskolens første bestyrelse, der 
efter universitetsreformen er univer
sitetets øverste ledelse. Den ny 
bestyrelse omfatter:
Direktør Erik Bonnerup, formand 
Forskningschef Lene Lange 
Professor Søren Alexandersen 
Gårdejer Henrik Høegh 
Adm. direktør Helle Ulrichsen 
Jordbrugsøkonomistuderende Mette 
Katrine Justesen, KVL 
Dyrlægestuderende Ann Britt Bang 
Jensen, KVL
Kontorfuldmægtig Karen Meyn Chri
stensen, KVL
Professor, dr. agro. Jan K. Schjørring, 
KVL
Erik Bonnerup er 64 år og cand. sci
ent. Han har været chef for Admini
strationsdepartementet i Finansmini
steriet, direktør for Dagbladet Politi- 
ken og indtil 2000 adm. direktør for 
Danica.

Lene Lange er 54 år og cand. sci
ent. Hun har været ansat ved Køben
havns Universitet, ved sektorforsk
ningen og i de sidste 17 år i det priva
te erhvervsliv. Hun er dr. scient, og 
nu forskningschef ved Novozymes 
A/S.

Søren Alexandersen er 46 år og dr. 
med.vet. Han har arbejdet ved KVL 
og amerikanske universiteter, har 
været direktør for Statens Veterinære 
Institut for Virusforskning og er nu 
leder af Experimental Epidemiology 
Laboratory ved Institute for Animal 
Health, UK.

Henrik Høegh er 51 år og har grønt 
bevis. Han er medlem af en række

organer inden for landbruget, bl.a. 
Landbrugsrådets Præsidium, for
mand for Landbrugets Energiudvalg 
og viceformand for Landboforenin
gerne.

Helle Ulrichsen er 54 år og special
læge i gynækologi. Hun har haft 
ansættelser ved Københavns Kom
mune og Rigshospitalet, har været 
lægelig direktør ved Rigshospitalet 
og er nu adm. direktør i Hovedsta
dens Sygehusfællesskab.

Jan Schjørring er 50 år og dr. agro. 
Han har arbejdet ved forskellige uni
versiteter med planternes ernærings
fysiologi og næringsstofforsyningens 
indflydelse på plantevæksten. Han er 
nu professor ved Institut for Jord
brugsvidenskab på KVL.

Læs mere om medlemmerne på 
www.kvl.dk - Om KVL - Ledelse.

Landbohøjskolen har ønsket at 
gennemføre universitetslovens ledel
sesordning så hurtigt som muligt.
Det sker bl.a. af hensyn til planlagte 
ændringer i institutstrukturen og 
forestående fusioner med andre insti
tutioner (bl.a. Forskningscentret for 
Skov & Landskab og Skovskolen).

Kilde: Pressemeddelelse 7.7.03 
og www.kvl.dk
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326 Minus 1000 kr/ha/år 
328 Andre indtægter 
330 Adgangsdebat 
332 Kompensation

Beretning fra Skovforeningens for
mand, Lars Wilhjelm, på foreningens 
generalforsamling. Om skovbrugets 
dårlige økonomi, oplæg til at skaffe 
andre indtægter, debat om adgangs
regler og kompensation for rådigheds
indskrænkninger.

333 Mange fordele ved PEFC
Efter generalforsamlingen blev de tre 
første PEFC certifikater overrakt. De 
tre modtagere fortæller om deres 
motiver med certificering og erfarin
ger med processen. Om eftermidda
gen var der pressetur til en af modta
gerne, Hverringe, hvor man bl.a. så en 
bøgekultur.

336 Arrangementer
Værkstedsdage på Skovbrugsmuseet, 
Have & Landskab 04, skovmesser i 
udlandet 2003-05 samt andre messer.

/ ^
338 Kurser er vigtigste indtægt

Emmedsbo Skovbrug arrangerer 
teambuilding kurser med naturen 
som baggrund. Kurserne er i dag den 
vigtigste indtægt på ejendommen. 
Deltagerne udsættes for flere grænse
overskridende oplevelser.

343 Løvskov og god jagt
Forsøg på St. Hjøllund med ikke-heg- 
nede såningskulturer af løv og nål - 
de suppleres med foderafgrøder. Kul
turerne koster godt 10.000 kr/ha. Des
uden afprøves flere typer vildtagre. 
Forsøgene tegner lovende trods dårli
ge vækstforhold.

usqvar

SKOGSELMIA BALTIC 
348 Mange små nyheder 
355 Nyt om motorsave 
360 Udrensning med maskine

Nyheder fra SkogsElmia Baltic messen 
i Sydsverige: Såmaskine, hydraulikolie 
fra fyr, stjernepotte, planteplader, 
ATV’ere, brændemaskiner, brænde
ovn med komfur, brændebundter, 
træplukker til topkapning, terræn
køretøj, vildtafskrækker, lokomobil. 
Nye modeller i motorsave og kratryd- 
dere fra Husqvarna og Stihi, bl.a. med 
tredobbelt kædebremse og 4-taktsmo- 
tor. Tilbehør der laver saven om til 
høvl, en forskruning til sikker påfyld
ning af benzin og en træfældningsret- 
ter. Maskiner til udrensning samt fæl- 
dehovede til flertræhåndtering.

359 Kort nyt
Tidsskrift om får til landskabspleje.

362 Debat - ejendomsskat
Debatindlæg om at fjerne ejendoms
skatten. Skovforeningens syn på do. 
samt artikler i Børsen om skovenes 
økonomi.
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364 Den rækker mod himlen
En træklatring i douglas på Silkeborg 
for at måle træets højde. Med 50,6 
meter er det landets højeste træ, og 
det er stadig i god vækst. Debatind
læg om anvendelse af nåletræ og 
douglasgran i skovene.

368 Naturnært skovbrug og CCh
Naturnært skovbrug giver en øget 
binding af kulstof og hæmmer driv
huseffekten. Denne binding kan dog 
ikke honoreres p.t.

372 Intern årsrapportering 2
En række udgifter i skoven hænger 
ikke sammen med produktionen af 
ved. De kan sammenlignes ved hjælp 
af nøgletal - artiklen gennemgår krite
rier for udvælgelse af nøgletal.

375 Klima
Klimastatistik maj-juni.

376 Bøgens opdukken
Bøgens indvandring skyldes en perio
de med lave temperaturer samt svine
hold der medførte en bearbejdning af 
jorden. Om et lille forsøg i Midtjylland 
med svineforyngelse.

377- Kort nyt
378 Nye jagttider, kævlebue efterlyses, 

halmpriser stiger, ansøgere og optag 
til Landbohøjskolen, uddannelse i 
parkforvaltning.
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Skovforeningen
Dansk Skovforening afholdt general
forsamling den 13. juni. Der skete 
ingen ændringer i bestyrelsens sam
mensætning. Efter generalforsamlin
gen konstituerede bestyrelsen sig 
således:

Formand: Lars Wilhjelm (ejer af 
Orenæs Skovdistrikt)

Næstformand: Lars Møller Nielsen 
(skovrider i Aage V. Jensens fonde)

3. medlem af forretningsudvalget: 
Jens Kristian Poulsen (forstfuldmæg- 
tig på Sorø Akademis Skovdistrikt og 
formand for Danske Skoves Handels
udvalg).

Skovdyrkerforeningen

”For at styrke Skovdyrkerforeningens 
afsætning af især juletræer og pynte
grønt har foreningen pr. 1. juni ansat 
forstkandidat Morten Thorøe som 
forstassistent”, siger skovrider Tøger 
Stranddorf. “Ud over afsætningsar
bejdet skal Morten rådgive om dyrk
ning af juletræer og pyntegrønt. End
videre får han ansvaret for salg af 
andre produkter fra og til medlem
mernes skove”.

’’Skovdyrkerforeningen ønsker at 
styrke afsætningen af juletræer og 
pyntegrønt, da der er et stigende 
behov blandt foreningens medlem
mer, for at kunne afsætte disse pro
dukter. Her ønsker vi at være en mar
kant medspiller, der kan sikre, at 
medlemmerne får fornuftige priser 
for deres juletræer”, fastslår Tøger 
Stranddorf.

Morten Thorøe stammer fra Jels 
og er 29 år. Han har tidligere arbejdet 
i udlandet bl.a. på Forstamt Gartow i 
Niedersachsen. Senest har Morten 
haft ansættelse ved Dansk Industri i 
København.

Pressemeddelelse 11/6 2003

Skovdyrkerforeningen
Vestjylland
1 forbindelse med den fortsatte 
udbygning af aktiviteterne har Skov
dyrkerforeningen Vestjylland pr. 1.8. 
ansat Jeppe S. Vejgaard (26 år) i en 
nyoprettet skovfogedstilling. Jeppe S. 
Vejgaard er skov- og landskabsingen
iør fra hold 2003. Han kommer fra 
Ulfborg-egnen og er således vendt 
hjem efter nogle år ovre østpå.

Det primære arbejdsområde bliver 
rådgivning af juletræs- og pynte
grøntsdyrkere i lokalområdet og

bistand med afvikling af en stærkt 
stigende produktion af juletræer og 
pyntegrønt. Som ballast hertil med
bringer Jeppe Vejgaard erfaring fra 
bl.a. Skovdyrkerforeningen Østjyl
land og Firma Damkilde & Geil.

Kilde:
www. skovdyrkerforen ingen, dk/svj

Rebro A/S
Med aktionærerne i Rebro A/S er der 
truffet aftale om, at virksomhedens 
aktiviteter pr. 1. juli 2003 overtages af 
skovrider Niels Bjerg. Han har tidlige
re fungeret som bestyrelsesformand 
for virksomheden, der videreføres 
under navnet Rebro ApS.

Virksomhedens nye adresse er: 
Rebro ApS, Hemmestrupvej 9,

4683 Rønnede. Telefon 5672 5383. 
Mobil 2080 5460. Fax 5672 5283. 
E-mail nbjerg@rebro.dk

Timberjack
Doppstadt er ikke længere agent for 
Timberjack maskiner i Danmark. Ind
til videre henvises danske kunder til 
Christer Rolfsson, som dækker Syd
sverige og Danmark fra Jonkoping. 
Mobiltelefon 0046 70 342 4660.

Træets Arbejdsgivere
Efter 8 år som formand for Træets 
Arbejdsgiverforening gik lb Hansen 
af på generalforsamlingen. Der skete 
i alt 3 nyvalg, og bestyrelsen ser nu 
således ud:
Adm. direktør Henrik Thorlacius- 
Ussing, Rold Skov Savværk (for
mand)
Adm. direktør Søren Iversen, 
ABC-Reoler Aulum (næstformand) 
Adm. direktør Preben Bager, HTH 
Køkkener
Adm. direktør Asbjørn Berge, Vest-
Wood Danmark
Direktør John Bredvig, Limtræ
Danmark Lilleheden
Direktør Steen Mikkelsen, Davinde
Savværk
Produktions- og logistikdirektør Niels 
Erik Andersen, Fritz Hansen A/S 
Direktør Bjarne Henriksen, Compo 
Tech
Snedker-/tømrermester Helge 
Raahauge, Snedkermester Helge 
Raahauge ApS
Produktionsdirektør Bjørn Thygesen, 
Montana Møbler
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smmk) Nekrolog over 
certificeringsdebatten

10 års teoretisk debat om certificering af Danmarks og Europas skove er død. 
Nu er det praksis der kommer til at tale.

Certificeringsdebatten var på sit højeste i sidste halvdel af 1990’erne. Den 
fyldte et par sider af Skoven hver måned, ofte med hidsige indlæg skrevet af 
og for en snæver skare af professionelle debattører.

Nu er det slut.

Under indtryk af polemikken og med risikoen for at et enkelt certificeringssy
stem (FSC) skulle få monopol på at certificere skovbrug over hele verden, 
skabte de europæiske skovejerorganisationer i 1999 det alternative certifice
ringssystem PEFC. Det er det største resultat af europæisk skovejersamarbej
de nogensinde.

Det virkede, også i Danmark: Nu er tre skovdistrikter med tilsammen 
næsten 6.000 hektar skov blevet PEFC-certificeret. De har papir på at de dri
ver et godt skovbrug. Og det samme har Danmarks ene FSC-certificerede 
skov med godt 300 hektar.

Dermed er det nu virkeligheden der skal give svarene på den ordrige certi
ficeringsdebat fra 1990’erne:
• Vil det certificerede træ få en markedsfordel ?
• Vil en sådan fordel i givet fald kunne dække omkostningerne til certifice

ringen ?
• Vil certificeringen forbedre skovdriften - enten nu eller på langt sigt ?

Indtil videre har vi fået ét vigtigt svar: De danske certificerede skovdistrikter 
fortryder ikke at de har været gennem processen. De siger at processen i sig 
selv har styrket kvaliteten af deres arbejde så meget at det har været tiden 
og pengene værd.

Skovforeningen ønsker alle fire danske certificerede skove tillykke - og 
siger tak for at de er gået foran.

.... Og så slog vi måske alligevel certificeringsdebatten ihjel for hurtigt. Der 
er stadig et punkt at slås om: Hvorfor skal forbrugerne forvirres med forskel
lige navne på certificeringssystemer for skov?

PEFC og FSC leverer, trods deres forskellige opbygning, det samme pro
dukt: Dokumentation for god skovdrift.

Hvorfor kan de to systemer ikke stoppe 1990’ernes skyttegravskrig, aner
kende hinanden og dermed gøre livet lettere for både forbrugere og skoveje
re? Det ville om noget fremme certificering af skove.

1 Danmark kunne det sagtens lade sig gøre. Men hidtil har FSC internatio
nalt ikke villet anerkende PEFC.

Vi håber og tror at virkeligheden også på dette punkt vil stoppe skytte
gravskrigen. Selvfølgelig kommer FSC og PEFC til at anerkende hinandens 
kvaliteter. Og selvfølgelig vil de forbrugere der interesserer sig for certificere
de træprodukter, være tilfredse med både PEFC- og FSC-mærket.

Det vil ende lykkeligt med at PEFC og FSC anerkender hinanden og befrier 
forbrugerne for navneforvirringen.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Minus 1000 kr/ha
Skovbrugets økonomiske forhold anno 2003

UdgifterIndtægter kr/ha

Jagt mv

<5QQ
Pyntegrønt

Træ

900

'5Qq

'1§Qq

Skovning og transport

Kultur & bev. pleje

Administration mv.

Renter

Ejendomsskat

Skovforeningens vurdering af de private skoves økonomi i 2003, baseret på fri
villige indberetninger af regnskabstal. Skovene taberover 1000 kr/ha om året. 
Tallet er uændret fra 2002.

Af Martin Einfeldt, 
Dansk Skovforening

Dansk Skovforening afholdt 
generalforsamling 13. juni 
2003.

Det var skovenes kata
strofale økonomi der optog 
sindene.

Skovforeningens formand Lars Wil- 
hjelm indledte med at vise de nyeste 
beregninger af skovbrugets økonomi.

- Det ligner - desværre, men ikke 
overraskende - sidste års tal. Skove
ne taber godt 1000 kr pr. hektar, sva
rende til 350 millioner kr om året for 
de private skove tilsammen, eller cir
ka 1 million kr om dagen.

- Tallene dækker over store varia
tioner mellem de enkelte ejendomme 
og mellem de forskellige landsdele. 
Men det samlede billede er entydigt 
og gruopvækkende: Dansk privat 
skovbrug er ved at blive marginalise- 
ret.

- Vi kan ikke konkurrere på lige vil
kår med vore nabolande på grund af 
den hårde beskatning.

- Og tilmed kæmper den danske 
træindustri for overlevelse. Hvis vi 
overhovedet skal gøre os håb om at 
levere træ til forædling i fremtiden, 
bliver det hovedsageligt til udlandet.

- Udviklingen er desværre selvfor
stærkende. Vi mister nu den professi
onelle viden fra de fagfolk som der 
ikke længere er råd til i skovbruget. 
Og vi mister skovejernes viden om 
de enkelte skoves muligheder og pro
blemer i takt med at ejerne må sælge 
skovene.

- Krisen og den manglende 
arbejdskraft tvinger skovejerne til at 
tænke og handle kortsigtet - og des
værre ofte til skade for både træpro
duktionen, naturen og danskernes 
naturoplevelser. Kvalitet i arbejdet er 
ved at blive umuligt i skovbruget.

Skattelettelser

- Nogle Christiansborg-politikere har 
fået øjnene op for situationens alvor. 
De Radikale har foreslået at skovbru
get under en eller anden form frita
ges for ejendomsskat imod at der 
leveres en eller anden form for natur
beskyttelse til gengæld.

- Regeringen har endnu ikke meldt 
ud hvad man har tænkt sig, men bli
ver tvunget af De Radikale til at tage 
stilling - senest når Finansloven skal 
vedtages sidst i 2003.

- Skovforeningens holdning er klar: 
Der er brug for generelle forbedrin
ger af økonomien her og nu - og poli
tisk kan det kun ske gennem skatte
lettelser. Skattelettelser er ikke nok 
til at redde skovbrugets økonomi, 
men de er det første nødvendige 
skridt.

- Hvis skovbruget til gengæld for 
en skattelettelse skal levere så meget 
ekstra natur at omkostningerne sva
rer til skattelettelsen, så kan det hele 
være lige meget. Intet vil være vun
det for nogen. Skovforeningen vil 
ikke støtte sådan en model.

- Til samfundets køb af særlige 
ydelser i private skove, fx naturbe

skyttelse, har man de eksisterende 
tilskudsordninger på Finansloven.
Det er disse ordninger og evt. nye 
der skal bruges til at varetage de 
mere specifikke politiske mål i de pri
vate skove.

- Skovforeningen holder tæt dialog 
med politikerne for at få den nødven
dige løsning på situationen. Vi holder 
også tæt dialog med de øvrige inter
esseorganisationer. De spiller en stor 
rolle for den politiske behandling af 
sagen.

- Vi gør en stor indsats for at for
klare alle at skattelettelser og en 
generelt bedre økonomi i skovdriften 
vil gavne alle involverede interesser i 
skovene.

- Også pressen har fået øjnene op 
for skovbrugets krise, og en del skov
folk har været i avisen i det seneste 
år. Bliv ved med det - det er vigtigt at 
der er mest mulig opmærksomhed 
om vor sag.

- Vi har brug for aktiv deltagelse 
fra private skovejendomme selv - og 
det er vigtigt at skovbruget fortæller 
nøgternt og ærligt om krisens konse
kvenser for skovene. Skovbrugets
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styrke ligger i vore saglige argumen
ter, ikke i størrelsen af vort erhverv. 
Det gælder både i pressen og hos 
politikerne.

Debat
- Glem ikke ejendomsavance-beskat
ningen. Den er en latent bombe som 
truer alle skovejere. Skovforeningen 
bør arbejde for tvungen optagelse af 
latente skattebyrder i regnskabet for 
at synliggøre problemet, foreslog 
Gorm Reventlow-Grinling, Krenkerup.

- Vi glemmer ikke ejendomsavance
beskatningen, lovede Lars Wilhjelm. 
Det er et problem vi deler med land
bruget, og de trækker et stort læs på 
det punkt - det er vores interne 
arbejdsdeling.

Det blev bekræftet af Michael 
Brockenhuus-Schack, Giesegård, for
mand for Tolvmandssektionen i 
Dansk Landbrug. Han takkede for det 
gode samarbejde mellem foreninger
ne:

- Der er brug for generelle forbedringer 
af økonomien her og nu - og politisk 
kan det kun ske gennem skattelettel
ser, sagde Skovforeningens formand, 
Lars Wilhjelm. Skattelettelser er ikke 
nok til at redde skovbrugets økonomi, 
men de er det første nødvendige 
skridt.

- Skovforeningen gør et flot arbej
de med ejendomsskatten, men politi
kerne fokuserer på personskatter, og 
det gør situationen svær. Det er vig
tigt at en lettelse ikke ædes op af 
modydelser.

- Vi skal undgå krisepakker og i 
stedet have varige løsninger så skov
bruget kan vedblive at være et 
erhverv. Og jeg er enig i at det er nu i 
de vanskelige tider at skovejerne skal 
bakke op om vor forening.

- Jeg er glad for at ejendomsskat
ten er Skovforeningens fjende num
mer 1. Og tak for det gode samarbej
de med Skovforeningen og Tolv
mandssektionen om EU’s landdi
striktsprogram, sagde Iver Tesdorpf, 
Rathlousdal, formand for Danske 
Godser og Herregårde.

- Skovforeningen forventer sig også 
meget af de tre organisationers sam
arbejde om landdistriktsprogrammet 
- og om husudlejning og spildevand, 
kvitterede Lars Wilhjelm. ■

De Radikale har foreslået at skovbruget under en eller anden form fritages for ejendomsskat imod at der leveres en eller 
anden form for naturbeskyttelse til gengæld. - Men hvis skovbruget til gengæld for en skattelettelse skal levere så meget 
ekstra natur at omkostningerne svarer til skattelettelsen, så kan det hele være lige meget. Skovforeningen vil ikke støtte 
sådan en model, sagde Lars Wilhjelm på Skovforeningens generalforsamling.
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Andre indtægter

forsiden SgG Fj

Medlemsafdelingen
kun for medlemmer

Orienterinq til medlemmer

Kreditoplvsnin

Hermes Kreditforsikrin

Markedsinformationer
Markedssituationen

Konjunk turbarometer

Markedsindikatorer 

Prisudvikling 

Energitræ 

Andre indtægter 

Grundvand 

Ridning

Orienteringsløb

Maskinopméling

opmålere

aftaletillæg

Skovkredsmøder

Kontrakter

Mediemanual

kontakt indhold

Andre indtægter i 
skovbruget

Hvad kan du

Skovforeningen undersøger en række nye
gøre

muligheder for at skabe indtægter i skovbruget 
på andet end salg af træ.

Medlemmerne bliver løbende orienteret om nyt 
pi disse sider gennem mlnedsbrevet.

Har du ideer til nye 
indtægter, eksempler 
på hvordan der kan 
skabes alternativer til 
træproduktionen så 
kontakt
Skovforeningen:

I øjeblikket er tre lovende omrider offentliggjort 
pi hjemmesiden:

skovforeninqen .dk

Flere emner
Grundvand
Skovforeningen har taget kontakt til 
vandværkernes organisationer for at udvikle 
samarbejde om sikrina af arundvand ... læs mere

Der arbejdes fortsat 
på at indsamle viden 
og erfaringer om nye 
indtægter.

Ridning
En ridekortordning kan både styre rytternes 
adfærd og give indtægter for skovejeren ... læs
mere

Ny viden
offentliggøres på 
hjemmesiden og 
medlemmerne

Orienteringsløb orienteres via 
månedsbrevet.

Orienteringsløb er en veletableret måde at skal 
andre indtægter på brug af skoven, 
Skovforeningen har en aftale med 
Orienteringsforbundet og en standardkontrakt . 
læs mere

Dansk Skovforening, Amalievej 20 , 1875 Frederiksberg C 
tlf. 3324 4266 fax 3324 0242 

e-post: infoig'skovforeninqen.dk

På medlemsafdelingen af www.skovforeningen.dk ligger markedsinformation for 
både træ og andre produkter. I første omgang for grundvand, ridning og oriente
ringsløb - og listen vil blive udvidet.

Af Martin Einfeldt, 
Dansk Skovforening

Skovforeningen har åbnet 
en markedsinformation om 
andre indtægter end træ. 
Det sker på medlems
afdelingen af 
www.skovforeningen.dk.

- Skovbrugets økonomi hverken kan 
eller skal reddes af politikerne alene. 
De belastende skatter er kun én 
årsag til krisen - den anden store 
årsag er de manglende indtægter fra 
træproduktionen, sagde lurs Wil- 
hjelm.

- Vi er mange der håber at træ 
med tiden vil kunne sælges til an
stændige priser - men det vil næppe 
være klogt at satse på at det sker lige 
med det samme. Skovbruget må, lige
som alle andre erhverv, udvikle sig.

Hjemmeside
- Skovforeningen åbner en markeds
information for medlemmerne om 
andre indtægter end træ. Det sker på 
www.skovforeningen.dk.

- Her formidler vi erfaringer, gode 
råd og hårde fakta om aktiviteter der 
kan give en større eller mindre 
ekstraindtægter. Listen over mulige 
aktiviteter er næsten uendelig, det 
økonomiske potentiale desværre nok 
noget mindre - og de hidtidige erfa
ringer meget små.

- Men med skovenes enorme, vidt 
forskellige og stærkt efterspurgte 
kvaliteter er der givetvis et uudnyttet 
potentiale: Skovbruget kan tjene pen
ge på andet end træ.

Liberalisering
- Politisk har vi en generel opbakning 
fra Regeringen på dette område. Den 
erklærer i sit oplæg til en grøn mar
kedsøkonomi at regler skal forenkles 
så lodsejerne får bedre muligheder 
for at producere og markedsføre 
naturrelaterede ydelser. Det store

spørgsmål er hvordan denne gode 
hensigt vil blive udmøntet i den kom
mende skovlov.

- Skovforeningen arbejder som 
bekendt for en kontrolleret liberalise
ring af byggereglerne således at det 
bliver lettere at etablere fx hytter og 
børnehaver i skovene inden for for
nuftige rammer.

- Desværre er ordene ’’byggeri i 
skov” blevet så følelsesladede at 
oppositionen og enkelte interesseor
ganisationer kan få lyst til at smide 
grus i maskinen. Ikke for at genere 
skovbruget, men for at genere Rege
ringen. Men vi håber stadig at fornuf
ten vil sejre i denne sag.

O-løbs aftale
- Min erfaring med orienteringsløbs
aftalen er at den ikke er økonomisk 
attraktiv. De aftalte priser giver et for

lille afkast. Det bør Skovforeningen 
tage op når aftalen skal genforhand
les, sagde Gorm Reventlow-Grinling, 
Krenkerup.

- Vi vil gerne se på om oriente
ringsløbs-aftalen kan forbedres, men 
i sidste ende er det et spørgsmål om 
udbud og efterspørgsel, svarede Lars 
Wilhjelm.

Ridning
- Den skriftlige beretning siger at 
Skovforeningen vil udarbejde materi
aler til gavn for skovejere og ryttere. 
Hvad går det ud på? spurgte Ivar Tes- 
dorpf, Rathlousdal.

- Vi ser både på en standardkon
trakt og et standardridekort. Vi 
prøver stadig at gøre dette i samar
bejde med Rideforbundet, men hvis 
de ikke vil være med, gør vi det selv, 
svarede Lars Wilhjelm. ■
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Hvad med fagligheden ?
På åen offentlige del af www.skovforeningen.dk vil der i efteråret 2003 blive 
tilføjet en liste over skove der sælger ridemuligheder, svarende til listen over 
skove der sælger brænde.

- Lad det nu ikke blive klynk alt 
sammen, sagde Steffen Jørgensen, 
Randbøl Statsskovdistrikt. Der 
skal også være plads til faglighe
den.

- Reduktionen af ansatte i bran
chen og omlægningen til mere 
naturnær skovdrift øger behovet 
for at vi taler om hvad vi skal gøre
- naturnær skovdrift er ikke det 
samme som at gøre ingenting. Det 
er uklogt af Skovforeningen at 
opgive de faglige symposier. Vi må 
arbejde os op af hullet, skrue op 
for de faglige aktiviteter og gen
danne optimismen.

- Jeg er ked af hvis det kun lyder 
som klynk. Jeg synes at vi gør 
noget fagligt, fx markedsinformati
onen om både træ og andre pro
dukter, svarede Lars Wilhjelm. 
Naturnær skovdrift er svær når 
den faglige ekspertise mangler og 
når regningerne skal betales. Sym
posierne er ikke kasseret, men der 
er ikke taget nogen initiativer. 
Skovforeningen har ikke tid og 
penge at stille til rådighed.

Jens Thomsen, Sorø Akademi, 
mente at det er rigtigt af Skovfore
ningen at nedprioritere symposier
ne, men så må andre tage over.
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- Totalrydning af større eller mindre arealer

• Oprydning i juletræsplantager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord

• Fælder og knuser træer op til 30 cm

> Redskabet kan arbejde 5 - 8 cm under jorden

KONTAKT TLF. 4025
XjJT

www.stuboggren.dk post@stuboggre:

• *

FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING

FAE med 200 hk traktor
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Adgangsdebat
Af Martin Einfeldt, 

Dansk Skovforening

Adgangsdebatten dukkede 
igen op på Skovforeningens 
generalforsamling.

Denne gang var det jord
ejernes egen opførsel der 
var i fokus.

- Det er betryggende at adgangs
debatten indtil videre er faldet på 
plads med forliget fra november 
2002, sagde Lars Wilhjelm i sin 
beretning.

- Forliget indebærer ingen væsent
lige indgreb i skovejernes ejendoms
ret, og det indskrænker ikke skovbru
gets reelle muligheder for at udvikle 
indtægter fra skovgæsters naturople
velser.

Men skovbruget får kun lov at slip
pe så nådigt hvis skovejerne allerede 
nu viser reel samarbejdsvilje. Det vil 
sige:
• Fjern ulovlige skilte og skræmme- 

skilte
• Acceptér uskadelige ophold nær 

vej og sti
• Acceptér allerede nu færdsel fra 

kl. 6.00 om morgenen (det bliver 
sandsynligvis lovfæstet i 2004)

• Acceptér allerede nu bløde grup
pers lempeligere vilkår for adgang 
som aftalt i forliget (lovfæstes 
også i 2004)

• Når man giver afslag eller tager 
betaling, så giv skovgæsten en for
nuftig forklaring på hvorfor.

Debat
- Har Skovforeningen nogen føling 
med hvordan de uheldige enkelt
sager, der har været fremme i pres
sen, har påvirket adgangsforliget? 
spurgte Peter Tillisch, Rosenfeldt, og 
fortsatte:

- Vi må lægge et skovejerpres på 
sådanne medlemmer, så de der ama- 
tøragtige oplevelser fra det seneste 
år ikke gentager sig. Når naboen

u ve d ko im m 6 n o e
motor- og 

knallertkørsel 
forbudt
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Det brune salmevers med fortidens adgangsregler. Skiltet har været forældet 
siden 1992, og nu er det direkte ulovligt at have stående i skoven.
Der står stadig enkelte brune skilte derude. Skovforeningen anbefaler at de fjer
nes hurtigst muligt og erstattes med det grønne - af hensyn til skovejernes egne 
interesser i adgangsdebatten. (Billedet til venstre er et arkivfoto).

begår fejl, skal man selv gøre mere 
for at genoprette tilliden. Derfor må 
vi rydde op i egne rækker.

- Tal med dem der går i skoven.
Det er nemt at få en positiv dialog og 
samtidig styre trafikken. Det giver et 
positivt resultat, og det skal vi leve af 
i fremtiden.

- Fjern ulovlige skilte straks og sæt 
nye op. Det er for eksempel noget 
Naturfredningsforeningens mange 
medlemmer er opmærksomme på, 
sluttede Tillisch.

Lars Wilhjelm svarede at siden 
adgangsforliget i november 2002 er 
der ikke kommet nye kedelige sager.

- De sager der har været omtalt 
opstod inden forliget, og de får der
for forhåbentlig ikke konsekvenser 
for resten af skov- og landbruget nu. 
Men hvis der kommer nye sager af 
den slags, er der ingen garanti for at 
forliget holder.

- Generelt må vi erkende at der er 
jordejere som er udenfor pædagogisk 
rækkevidde - ligesom der er skov

gæster af samme slags. Vi skal undgå 
at de to grupper ødelægger forholdet 
mellem det store flertal i jordbruget 
og det store flertal i befolkningen. ■

Håbet
Lars Wilhjelm afsluttede sin beret
ning med et fromt ønske:

- Lige nu er det håbet der driver 
værket i de private skove.

- Jeg selv håber at kunne 
aflægge en mere positiv beretning 
næste år.

- Jeg håber fx at kunne fortælle 
at politikerne endelig har taget 
konsekvensen af deres hyppige 
erklæringer om at dansk skovbrug 
skal være et bæredygtigt erhverv.
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Skovforeningen 
behøver flere 
medlemmer

Skovforeningens generalforsamling 
vedtog bestyrelsens forslag om 
uændret kontingent for 2004 (det vil 
sige ingen inflationsregulering) på 
grund af skovbrugets fortsatte øko
nomiske nedtur. Sidste år blev kon
tingentet reduceret med 10 %.

Lars Wilhjelm talte i sin beretning 
om Skovforeningens arbejdsvilkår 
og havde flere opfordringer til med
lemmerne:

- Skovforeningen selv mærker 
skovbrugets krise og medlemmer
nes forståelige behov for at vende 
hver eneste krone - herunder kon
tingentet til Skovforeningen. Besty
relsen arbejder konstant med Skov
foreningens strategi for at sikre at 
medlemmernes kontingentkroner 
gør mest mulig nytte for medlem
merne selv.

- Vi er særligt sårbare når den 
politiske situation spidser til. Vi har 
kun ressourcer til én stor sag ad 
gangen. Det så vi senest i 2001 om 
adgangsretten og i 2000 om storm
faldspakken.

- Men der venter flere meget store 
sager i det kommende år, fx skov-

c2Fsr
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Dansk Skovforening har brug for flere medlemmer hvis der skal leveres de nød
vendige politiske resultater til skovbruget. (Fra foreningens ekskursion til Rye- 
gård i 2002).

brugets økonomi, ny skovlov og ny 
naturbeskyttelseslov. Det bliver 
med det yderste af neglene at Skov
foreningen med sine nuværende res
sourcer kommer tilfredsstillende i 
mål i disse store sager - og i de vig
tigste af de andre sager.

- Derfor er det så vigtigt for Skov
foreningens medlemmer at vi bliver

flere medlemmer om at bidrage til 
arbejdet.

- Jeg opfordrer kraftigt medlem
merne til at henvende sig til ikke- 
medlemmer og overbevise dem om 
nødvendigheden af at skovbruget i 
den nuværende kritiske situation 
har den stærkest mulige brancheor
ganisation.

’. *V*,*y f

Windsor er kendt for at producere savkæder 
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med 
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der 
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver 
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast 
minimeres

Kontakt Ketner Outdoor A/S 
for yderligere information:
Tlf.: 43 27 11 66 
Fax: 43 96 10 14
E-mail: outdoor@ketner.dk

p/f© o,)!©, o

Planter til efteråret: 
Læg planen med din 
plantemægler® hos 

FORSTPLANT

]] Skovservice

v/Jens Johansen ■ Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 
tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Kompensation
for tabte muligheder
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Skovforeningen bør arbejde for at finde et bedre grundlag for erstatn ings be regn in- 
ger. Især skal der sikres kompensation fortabte fremtidige muligheder i driften.

Af Martin Einfeldt, 
Dansk Skovforening

På generalforsamlingen ud
spandt sig en længere debat 
om kompensationer for 
rådighedsindskrænkninger.

Det bliver et varmt emne i 
de kommende årf ikke 
mindst i habitatområderne.

- Får vi bindinger af skovdriften i 
habitatområderne, hvor stramme bli
ver de i givet fald, og får vi kompen
sation? spurgte Peter Tillisch, Rosen- 
feldt.

- Du kan bande på at der kommer 
bindinger, svarede Lars Wilhjelm.
Man går ud nu og finder konkrete 
områder at lave forvaltningsplaner 
for, og der kommer måske også bin
dinger uden for selve habitatområ
derne. Kompensations-arbejdsgrup
pen [nedsat af Miljøministeren, red.] 
er ikke helt i mål med sit arbejde 
endnu, men der arbejdes for at 
erstatningsfri regulering undgås. Det 
kan udløse en stor regning til skatte
yderne.

Beregning af erstatninger
- Der er for stor uensartethed i bereg
ningen af erstatninger, og dokumen
tationen er ofte håbløst ringe, mente 
Jens Thomsen, Sorø Akademi. Skov
foreningen bør arbejde for at der fin
des et bedre grundlag for beregnin
gerne så medlemmerne får et bedre 
værktøj. Især skal der sikres kompen
sation for tabte fremtidige mulighe
der i driften.

- Jeg er enig, og vi gør hvad vi kan 
for at kompensationerne bliver rime

lige og også omfatter tabte mulighe
der. Men det sidste er særlig svært i 
den politiske virkelighed, sagde Lars 
Wilhjelm.

- Jeg er ked af at Skovforeningen 
ikke kan stille Jens Thomsen mere i 
udsigt om erstatningsberegningerne, 
sagde Leif Madsen, Vemmetofte Klo
ster. Det er ikke nok hvis vi kun kom
penseres for direkte omkostninger og 
mistede nuværende indtægter. Vem
metofte har lidt et konkret tab af 
muligheder ved et fuglebeskyttelses
område, men ingen kunne sætte 
beløb på, og ingen drømte om at give 
os erstatning.

- Det eneste vi beder om er at der 
gøres noget fagligt inden der går real
politik i sagen. Skovforeningen kunne 
nedsætte en arbejdsgruppe til at se 
på værdiberegninger af tabte mulig
heder og sammenligne med andre 
erhverv, fortsatte Jens Thomsen.

Lars Wilhjelm lovede at Skovfore
ningen vil tage sagen op med land
bruget.

Europæisk vinkel
- Husk EU-vinklen i dette her, sagde 
Poul Mikkelsen, Rangle Mølle. Den 
samme debat er hed lige nu i andre 
medlemslande, og der må være argu
menter at hente overfor danske poli
tikere.

-1 Skovforeningens, DGH’s og Tolv- 
mandssektionens arbejdsgruppe om 
EU’s landdistriktsprogram forfølger 
vi netop den europæiske vinkel, også 
for at sikre midler fra EU til erstatnin
gerne. Det kan forhåbentlig være 
med til at dreje politikernes tanke
gang i Jens Thomsens, Leif Madsens 
og Poul Mikkelsens retning, sluttede 
Michael Brockenhuus-Schack, Giese- 
gård, formand for Tolvmandssektio- 
nen i Dansk Landbrug. ■
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Mange fordele
ved PEFC certificering
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De stolte modtagere af certifikaterne ses her sammen med Viggo Munck fra 
BVQI helt til venstre. Som nr. 2 fra venstre står Niels Reventlow fra Hverringe, 
herefter fra Salten Langsø Niels Peter Dalsgård, Niels Bach og Jan Østergård, og 
helt til højre Poul Mikkelsen fra Dønnerup, Rangle Mølle og Allindemagle (med 
et certifikat for hver ejendom).

Ejeren tvinges til at fast
lægge målsætningen med 
driften, medarbejderne 
engageres i driften, virk
somheden profileres over 
for omverdenen, admini
strationen strammes op. Og 
måske bliver det lidt lettere 
at sælge træet.

De tre første PEFC certifi
cerede skove beskriver bag
grunden for at de er gået 
ind i den ny ordning.

Skovejer Niels Reventlow, Hverringe 
ved Kerteminde: - Med et PEFC certi
fikat kan vi dokumentere hvordan vi 
driver skoven, og at den drives bære
dygtigt. Vi viser at vi tager vores 
ansvar alvorligt, og derfor kan man 
trygt overlade en dispositionsret til 
os.

Skovejer Poul Mikkelsen, Dønne
rup, Rangle Mølle og Allindemagle på 
Vestsjælland: - Certificering tvinger 
ejeren til at udmønte sin politik og 
formulere den over for sine medar
bejdere.

Skovrider Niels Peter Dalsgård 
Jensen, Salten Langsø Skovdistrikt 
ved Silkeborg: - Råtræmarkedet er 
blevet internationalt. I andre lande 
laver man certificering, og det er 
naivt at tro at vi kan undgå det her i 
landet.

De tre første PEFC certificeringer 
af danske skove er gennemført i løbet 
af foråret. I forbindelse med Skovfore
ningens generalforsamling blev de 
synlige beviser på arbejdet overrakt - 
og de tre modtagere holdt korte ind
læg hvor de fortalte hvorfor de havde 
ladet deres skove certificere.

Ejerens målsætning
- Certificering tvinger ejeren til at

konkretisere sine mål med skovdrif
ten, sagde Poul Mikkelsen. Når mål
sætningen så er sat på papir bliver 
den et pædagogisk redskab til at 
informere medarbejderne om ejen
dommens politik.

- Det er især ved dialogen mellem 
ejer og medarbejdere der opnås 
noget. Det er en spændende proces 
for medarbejderne at kunne doku
mentere konstante forbedringer år 
for år. Mine erfaringer fra industrien 
viser også at perspektivet med med
arbejdersiden er vigtigt.

- Det er et godt redskab over for 
entreprenører, supplerede Niels 
Reventlow. Skovejeren har jo ansva
ret for de skader andre laver, og nu 
er det nemmere at snakke med entre

prenøren om hvilke regler der gælder 
på ejendommen.

Dokumentation
- Tidligere var det kun de lokale der 
interesserede sig for vores skovdrift, 
sagde Niels Reventlow. Alle kendte 
ejeren af den lokale skov og de vidste 
godt hvad der skete. Men i dag flytter 
folk mere, og nu må vi kunne vise 
over for en bredere kreds hvad det 
er vi foretager os.

- Her bliver certificering et middel 
til at genoprette troværdigheden fra 
gamle dage. På Hverringe har det 
kostet 25.000 kr, og det er en billig 
måde at få et godt image på.

- Jeg føler også at virksomheden 
kan profileres bedre lokalt, især over
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På Hver ringe væltede der i 1999 5 ha gran, og det meste er nu tilplantet med bøg, blandet med kirsebær og grupper af 
douglasgran. Formålet er at skabe en varieret og stabil skov som kan forynge sig selv og kan producere kvalitetstræ af løv
træ samt nåletræ. Den store flade er delt op i to med et bredt bælte afgræs imellem for at lette vildtets færdsel (forgrun
den). En lavning uden for billedet er ikke tilplantet og bliver med tiden en skoveng.

for politikere, supplerede Poul Mik
kelsen. Hvis vi møder krav om for
skellige tiltag er det lettere at bede 
om respekt for virksomheden og det 
arbejde vi laver.

- Jeg ser certificering som et mid
del til at dokumentere at vi driver 
skoven bæredygtigt, sagde Niels 
Peter Dalsgård - og det har vi i øvrigt 
altid gjort. Det bliver lettere at forkla
re hvad naturnær drift indebærer. Vi 
kan bevare frihedsgrader, og færre 
vil blande sig i driften når vi har 
dokumentation for hvad vi gør.

Administration
- Jeg tror ikke på vi kan få en merpris 
på certificeret træ, sagde Poul Mik
kelsen. Men jeg tror vi får en præfe
rence for træ med certifikat.

- Certificering medfører en mere 
stringent administration, fortsatte 
Niels Peter Dalsgård, og det bliver 
lettere for os at administrere skoven.

- Skal det forstås således at certifi

cering især er godt for ejendomme 
der har lidt rod i administrationen, 
spurgte Peter Tillisch fra Rosenfeldt.

- En bedre administration er kun 
en sidegevinst, men jeg tror den vil 
være relevant for mange ejendomme, 
svarede Niels Peter Dalsgård. Det har 
i øvrigt vist sig at være mindre 
bureaukratisk end jeg havde ventet.

Hvad koster det?
Der kom flere spørgsmål om hvad 
det koster at få foretaget en certifice
ring. Det varierer selvfølgelig med 
ejendommens størrelse og den måde 
administrationen er indrettet på i 
dag.

Der skal opbygges en række ruti
ner og laves nogle opgørelser, og det
te arbejde er stort set det samme 
uanset størrelsen af skoven. Derfor 
bør en skov være af en vis størrelse 
hvis man ønsker at blive certificeret 
selvstændigt.

- Skovejendomme under 2500 ha

kan med fordel vælge en gruppecerti
ficering, fortalte Viggo Munck fra 
BVQI, som har foretaget certificerin
gen. Det hænger sammen med at når 
vi er på kontrolbesøg kan vi klare 
2500 ha på 1 dag.

For alle tre ejendomme er der spe
cielle forhold som gør at man ikke 
direkte kan overføre deres udgifter 
på andre skove.

* Hverringe har en relativt lille 
skov - 315 ha - men har i forvejen 
ISO 9000 og ISO 14000 certificeringer 
(produktionsstyring og miljøstyring) 
på hele godset. Derfor havde man de 
fleste af de oplysninger der kræves af 
PEFC, og BVQI kommer i forvejen på 
godset.

* Rangle Mølle, Dønnerup og Allin- 
demagle skovdistrikter er tre selv
stændige enheder, som i praksis dri
ves sammen. De tre skove er tilsam
men 1.230 ha, og ejeren har truffet et 
politisk valg med ønsket om certifice
ring.
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foredrag og workshops. 1 dagene 17.- 
19. juni afholdes driftstekniske eks
kursioner med 25 forskellige punkter 
hvor alle aspekter inden for skov
ning, transport, energitræhøst og 
skovdyrkning vises i praksis af neu
trale eksperter. Arrangøren er kwf 
som er en statsinstitution der arbej
der med driftsteknik. Følg med på 
www.kwf-tagung.de

Metko 2004 afholdes 2.-4. septem
ber 2004 i Jåmsankoski, nordøst for 
Tampere i Finland. I 2002 var der 
26.500 besøgende og 240 udstillere. 
Der er også en del gravemaskiner på 
denne messe. Der kommer mere på 
www.metko.fi

AFP 2004 afholdes 23.-25. septem
ber 2004 i Alcester, syd for Birming
ham. Der kommer mere på 
www.apfexhibition.co.uk

Hurdagene er Norges store messe 
som afholdes i Hurdal, knapt 100 km 
nord for Oslo. Næste messe er plan
lagt til 2004 - nærmere foreligger 
endnu ikke. Se mere på www.hurda- 
gene.no

Elmia Wood 2005 afholdes 1.-4. 
juni samme sted som årets SkogsEl- 
mia, 30 km syd for Jonkoping (3

timers kørsel fra en færgehavn på 
Sveriges vestkyst). Det er den “store” 
Elmia der betegnes som verdens 
største (i hvert fald målt i besøgstal) 
og som tiltrækker et stort antal 
udlændinge. Følg med på 
www.elmia.se/wood

Andre messer
Der kan også nævnes nogle messer 
for beslægtede emner:

Agromek 2004 afholdes 20.-24. 
januar 2004 i Herning. Det er årets 
store udstilling for maskiner inden 
for landbruget. Der var i januar i år 
1300 firmaer og 82.000 besøgende. Se 
mere på www.agromek.dk 

Byggeri 2004 afholdes 24.-28. 
februar 2004 i Fredericia. Det er mes
sen for byggevarer og byggekompo
nenter. Der var sidste år 250 stande 
og 31.000 besøgende. Se mere på 
www.fagmesser.dk

Scandinavian Furniture Fair 2004 
afholdes 12.-16. maj 2004 i Køben
havn. Det er den store eksportmesse 
for dansk møbelindustri. Messen i 
maj i år tiltrak 18.700 besøgende og

425 udstillere. Om en månedstid 
kommer der flere oplysninger om 
2004 messen på www.scandinavian- 
furniturefair.com

World Bioenergy 2004 afholdes 2.- 
4. juni 2004 i Jonkoping med konfe
rence og messe. Der er ekskursioner 
både før, under og efter messen. De 
viser høst af skovflis, tørv og energi
pil, produktion af træpiller og udnyt
telse af biomasse til fjernvarme og 
kraftvarme. Læs mere på www.world- 
bioenergy.se

Langesø 2004 afholdes torsdag d. 
19. august. Messen for juletræer og 
pyntegrønt venter 2500 besøgende 
og 100 udstillere. Se mere på 
www.langesee.dk

Trå & Teknik afholdes 25.-28. 
august 2004 i Goteborg. Det er en 
messe for maskiner til træindustrier 
og produkter af træ. Der ventes 250 
udstillere og 10.000 besøgende. Se 
mere på www.swefair.se/trateknik/

TIMI2004 afholdes 28. september 
- 2. oktober i Fredericia. Det er den 
store nordiske messe for maskiner til 
træindustrien og tiltrækker besøgen
de fra hele Norden. Følg med på 
www.dmh.dk ■

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler®? 

www.forstplant.dk

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

• Knusning

• Reolpløjning

L.
Jhø

BRDR.

RUP A/s
Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

GD FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk 
www.gf-forsikring.dk/klubl29

Tlf.: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - 
eller er du under uddannelse indenfor et af 
disse fag, har du mulighed for at blive 
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

Vi tegner alle familiens forsikringer - 
og tegner du din bilforsikring i Dansk 
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af 
et evt. overskud.

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.
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Som køber af kurser på Emmedsbo kan man vælge mellem 
en lang række aktiviteter, som på en eller anden måde har 
naturen på den 475 hektar store ejendom som fællesnæv
ner.

Blandt øvelserne er at klatre så højt op, som man tør i den
ne ti meter høje stamme. Forud skal man meddele, hvor 
højt man agter at nå.

Kurser er
vigtigste indtægtskilde

Tekst og foto: Max Steinar

Afvikling af kurser har i 
løbet af et år overhalet sel
ve skovbruget som vigtigste 
indtægtskilde for Emmeds
bo Skov.

Professionelle instruktører 
og et meget udfordrende 
program trækker kursister 
til den 475 hektar store skov 
på Norddjursland.

For kursisterne var kombi
nationen af natur og udfor
dringer en stor oplevelse.

Den dårlige økonomi i dansk skov
brug har været fast samtaleemne 
skovejere imellem i flere år. For man
ge har jagtleje i lang tid givet større 
udbytte, men nu kan en anden ind
tægtskilde trænge sig på som konkur
rent til titlen: De såkaldte team buil
ding kurser.

De kræver andet og mere end et
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Når man kun har begrænset kendskab til sejlads med kano, kan det knibe at 
komme ud af den uden at kæntre!

Naturforståelse
- Jeg vil meget gerne, om kursisterne kommer herfra med en større forståel
se for, at vi alle har et ansvar for den natur, vi færdes i, siger Erik W. Peder
sen. - Derfor giver vi også point til de kursister, som vi ser samle affald op 
efter andre.

- Og jeg hører mange begejstrede meldinger, når kursisterne ser råvildt, 
dåvildt eller kronvildt i skoven, eller når de ser vores vildsvin, som vi har i 
en 60 hektar stor indhegning. Jo flere, der kommer herfra med en bedre 
naturforståelse, jo bedre.

undervisningslokale. Hvis folk skal 
have mentale og fysiske udfordrin
ger, skal rammerne være derefter.
Det behøver ikke at være en vulkanø 
i Middelhavet - den danske natur har 
så rigeligt de nødvendige remedier.

En af de foreløbigt få skovejere, 
som har taget skridtet fuldt ud, og

satser på at gøre afholdelse af team 
building kurser til en levevej, er Erik 
W. Pedersen, Emmedsbo Skov på 
Norddjursland.

Så sent som i maj 2002 arrangere
de han det første kursus, og siden da 
er det gået forrygende hurtigt, oply
ser Erik W. Pedersen. Omsætningen

på kurserne udgør nu lige så meget 
som omsætningen på resten af ejen
dommen.

Men det vigtigste er, at indtjenin
gen er forholdsmæssigt langt bedre. 
Op imod 75 procent af Emmedsbos 
indtjening er nu baseret på team 
building kurser. Det tal vil stige, hvis 
interessen for kurserne holder sam
me stigningstakt som indtil nu.

- Vi har fået udarbejdet et meget 
flot, detaljeret og professionelt kur
sus prospekt. Men jeg betragter kun 
dette fysiske materiale som noget, vi 
kan udsende på opfordring, siger 
Erik W. Pedersen.

- Langt de fleste af de henvendel
ser, vi har fået indtil nu, skyldes hen
visninger fra folk, som har været på 
kursus hos os. Det viser mig, at det 
vigtigste, vi kan give kursisterne, er 
uforglemmelige oplevelser. Det ryg
tes og spredes.

IT folk på kursus
Da Skoven gæster Emmedsbo, er det 
på andendagen af et kursus, som Erik 
W. Pedersen og hans tre instruktører 
afholder for Euro Trust. Det er et 
multinationalt firma, som har specia
liseret sig i IT sikkerhed.

Et arbejdsområde, hvor medarbej
derne har store udfordringer inden
for computere og cyberspace, men 
hvor man måske ikke har så meget 
med hinanden at gøre til daglig. Og 
man har slet ikke skullet gøre fælles 
front mod større, krævende, fysiske 
udfordringer.

Euro Trust har købt sig til et to 
dages arrangement, der indeholder 
mange af de mest krævende elementer 
på den liste som Emmedsbo tilbyder.

Kørsel med bind for øjnene
På førstedagen har kursisterne 
blandt andet skullet køre bil to og to, 
på den måde, at chaufføren var 
udstyret med bind for øjnene. Han 
eller hun har skullet stole på de 
beskeder om køreretning og forhin
dringer, som passageren har videre
givet. Virkelig en tillidsprøve.

Træklatring
I en del af skoven er flere store træer 
inddraget til klatreøvelser. En af øvel
serne består i at klatre til tops - eller 
så højt op, man tør eller kan - i et 
træ, som er helt afgrenet til toppen ti 
meter oppe. Kursisterne skal i forve
jen fortælle, hvor højt de mener at 
kunne nå, og de er hele tiden sikret 
af et reb, fastgjort til toppen, så et 
eventuelt fald ikke indebærer livsfa
re. Kun risikoen for at få knubs.

Naturoplevelsen
Divionsdirektør Henrik Kejser, Euro Trust, fortæller, at han og hans kollega
er nogle dage efter kurset på Emmedsbo har talt sammen om, hvad de 
mener om det. Kejsers indtryk er, at kombinationen af naturen og de 
krævende udfordringer har været en enorm oplevelse for kollegaerne.

- Jeg bor i Silkeborg, hvor vi er begunstiget af dejlig natur. Men for mine 
kollegaer fra København - som aldrig har set en kronhjort før, aldrig har 
affyret et haglgevær, aldrig har klatret i et træ, og bestemt aldrig har gået 
på gløder eller brækket en pil mod halsen - har det samlede indtryk været 
en enorm oplevelse, mener Henrik Kejser.

- Alle kom fra kurset med en oplevelse af, at de havde gjort ting, de ikke 
anede de kunne eller havde kapacitet til.
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Anette Hallstrøm overskred en grænse, da hun formåede at brække en træpil, 
anbragt med spidsen mod hendes hals, med sin kropsvægt. Dette foto er dog en 
rekonstruktion.

Firewalking - at gå på gløder - er den 
ultimative udfordring.

- Uden risikoen for, at det i et eller 
andet omfang kan gøre ondt, er der 
ikke noget faremoment. Dermed får 
vi ikke kursisterne ud at afprøve sig 
selv, deres kunnen og deres mod, 
mener Erik W. Pedersen.

Knæk pilen mod din hals
Det kursusprogram, Eurotrust har 
købt sig til, indeholder flere andre 
punkter, som kræver et vist mod og 
ikke mindst stor tillid til, at Erik W. 
Pedersen og hans instruktører ved, 
hvad de har med at gøre.

Som for eksempel den (tillids)- 
prøve, hvor kursisterne på deres 
hals skal brække en træpil. Spidsen 
af pilen bliver anbragt på bunden af 
halsen, lige i hulningen mellem hals 
og brystkasse. Instruktøren holder 
imod bagenden af pilen med en 
træklods, og nu skal kursisten med 
sin kropsvægt mase sig frem, og med 
pilespidsen trykket ind mod halsen 
brække træskaftet.

Der er tale om helt almindelige 
kvalitets træpile, indkøbt hos en 
autoriseret forhandler af bueudstyr.

Blandt Euro Trusts medarbejdere 
er Anette Hallstrøm. Da hun forstod, 
hvad Erik W. Pedersen ville have hen
de og hendes kollegaer til, var hun 
rystet. Hun kunne ganske enkelt ikke 
forstå, at det kunne lade sig gøre at 
brække en pil på den måde. Det var 
en udfordring så stor, at hun ikke tro
ede på, at hun turde.

Da hun havde set flere kollegaer

gøre det, tog hun mod til sig.
- Jeg anbragte spidsen mod min 

hals, hævede begge arme op til vand
ret, som vi havde fået instruks om 
for at samle energi, trak vejret dybt 
tre gange for at koncentrere mig, og 
pressede mig fremad. Og pilen bræk
kede ganske som den havde gjort 
ved de andre, jubler Anette Hall
strøm.

- Hvis nogen inden da havde for
talt mig, at det kunne lade sig gøre,

ville jeg ikke have troet på det. Jeg 
kan mærke på halsen endnu, hvor 
pilespidsen trykkede, men det har 
været en fantastisk oplevelse.

Gå på gløder
Om aftenen på første dagen kom den 
ultimative udfordring for langt de fle
ste af kursisterne, heriblandt Anette 
Hallstrøm: At gå på gløder, eller 
firewalking, som Emmedsbo benæv
ner det.

Hvad vil folk have?
Emmedsbo sammensætter normalt hele kursusprogrammet for sine kun
der. Kun én ud af ti ønsker selv at have indflydelse. Resten overlader hele 
ansvaret til Erik W. Pedersen og hans stab af hjælpere, som blandt andet 
tæller tidligere soldater fra Jægerkorpset.

- Hvis man vil leve af det her, er der ingen mellemvej, understreger Erik 
W. Pedersen. At lave kurser kræver mere end blot at have en skov. De nød
vendige hjælpemidler og instruktører skal være til rådighed, kursusindhol
det skal være kvalitativt i orden, og alt omkring bespisning og indkvarte
ring skal tænkes igennem.

- Nogle firmaer lægger kurset i medarbejdernes fritid, hvilket er det dyre
bareste for mange mennesker. Derfor skal det, vi bruger deres fritid til, 
også give dem en uforglemmelig oplevelse.

Emmedsbos kursusprogram indeholder udover emnerne nævnt i artik
len blandt andet følgende aktiviteter:

Bueskydning, øksekast, skeetskydning, riffelskydning til bevægeligt mål, 
kørsel på ATV (firehjulsmotorcykler), OL trampolin, balanceøvelse i ti 
meters højde, klatring i tyve meters højde, holdrace i gummibåde, paint
ball, vandski, dykning og øvelser i naturkendskab.

Man kan se mere om Emmedsbo på www.emmedsbo.dk
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Primale instinkter ligger tæt på overfladen også hos ledergruppen i Euro Trust, 
som jubler over sejr i øvelsen med kano sejladsen.
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Det to dage lange kursus slutter på den pragtfulde strand ud for Emmedsbo Skov. 
Her skal kursisterne bruge en halv time på at filosofere over deres nutid og deres 
fremtid. Et emne, de færreste tager sig tid til i en travl hverdag.

Det stred i den grad imod Anette 
Hallstrøms opfattelse af, hvad der 
var muligt, for hun kunne med sin 
intelligens ikke forstå, at man kunne 
komme uskadt over de 700 - 800 gra
der varme, ildrøde kul.

De andre kursister forstod heller 
ikke, hvordan det kunne lade sig gøre 
- men de gjorde det, og det uden at 
ødelægge eller brænde deres fødder. 
Anette Hallstrøm og én mere meldte 
pas på denne ultimative udfordring, 
som Erik W. Pedersen benævner som 
det stærkeste redskab til evig foran
dring.

- Vort motto er, at ”Kun handling 
skaber forvandling”. Her er firewal
king helt suveræn, fordi det strider 
fundamentalt mod vores fornuft, at 
det overhovedet kan lade sig gøre. 
Når først man har forstået, at ved til
strækkelig koncentration kan man gå 
over gløder uden at skade sig, hvad 
kan man så ikke opnå, hvis man bru
ger den samme koncentration mod 
en udfordring på arbejdet, erklærer 
Erik W. Pedersen.

- Jeg ved udmærket godt, at hvis 
folk i forvejen bliver spurgt, om det 
er muligt at brække en spids pil imod 
sin hals eller at komme helskindet 
over glødende kul, så vil de fleste 
svare hovedrystende nej.

- Men den slags er så grænseover
skridende oplevelser, at kursisterne 
forstår, at mange andre ting i såvel 
arbejdslivet som privatlivet kan ænd
res ved den tilstrækkelige vilje og 
koncentration. Og det er netop et af 
de store formål med kurset.

Teamwork
De 15 kursister fra Eurotrust er alle 
sammen fra ledergruppen, og de er 
blevet inddelt i tre hold. Et af disse 
hold har ikke klaret sig specielt godt 
tidligere. Men på andendagens sidste 
øvelse får de revanche.

Øvelsen går ud på at ro en kano 
ud på en sø og ligge uden for et 
område i søen, som er markeret med 
minestrimmel. Herfra skal én fra 
hver gruppe svømme hen til en 
spand midt i det markerede område 
og smide en lille sten ned i den. Han 
svømmer tilbage til kanoen efter 
endnu to sten, som også skal afleve
res enkeltvis. Til sidst skal gruppen 
ro tilbage til land, og en i forvejen 
udpeget person skal løbe hen til 
instruktørstaben fra Emmedsbo for 
at melde af.

Øvelsen kræver overblik, strate
gisk sans og ikke mindst samarbejde 
under udførelsen.

Divisionsdirektør Henrik Kejser og

de andre fra det hidtil lidt svage hold 
forstår, at de er handicappede af, at 
flere ikke har nogen som helst erfa
ring i at ro kano.

Mens de to andre hold bærer 
kanoerne hen til startstedet, beslut
ter dette hold sig for at ro derover. 
Under stor moro fra kollegaerne kæn
trer holdet. De tager oplevelsen med

stoisk ro, og kommer op i kanoen 
igen. Derpå går turen over søen pro
blemfrit.

Det gør holdets udførelse i øvel
sen også. Som de klart hurtigste 
kommer de gennem øvelsen, og de 
får efterfølgende stor ros fra Erik W. 
Pedersen og instruktørerne.

-1 har lavet et kvantespring i for-
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Divisionsdirektør Henrik Kejser, Euro 
Trust, siger at alle kom fra kurset med 
en oplevelse af at de havde gjort ting 
de ikke anede de kunne.

Erik W Pedersen oplyser, at afvikling 
af kurser i løbet af blot et år har over
halet Emmedsbos indtjening fra selve 
skovbruget.

Hvilken dreng - eller pige - har ikke 
en drøm om at ’’fræse” af sted på en 
højtydende, firehjulet motorcykel? Det
te er en af de mere uforpligtende pro
grampunkter, Emmedsbo tilbyder - en 
såkaldt ATV safari rundt i skoven.

hold til øvelserne i går. Som de ene
ste hørte I ordentligt efter under 
instruktionen, og huskede, at der var 
30 minutter til hele øvelsen. Derfor 
besluttede I meget klogt at øve jer i 
at ro, og det så vi alle grunden til. I 
kom styrket over til starten, fordi 1 
brugte tiden til at lære at ro.

- Jeres planlægning af, hvem der 
skulle ro og hvem der skulle svøm
me, bar frugt. Eneste minus punkt er 
den manglende ro og føring under 
selve udførelsen. I har ellers helt styr 
på, hvad der sker, men stresser hin
anden unødigt ved at råbe højt ad 
hinanden. Det burde ikke ske netop 
blandt ledere, påpeger Erik W. Peder
sen.

Tænkeøvelse
Kurset slutter ude på stranden, idet 
Emmedsbo har en kyststrækning fra 
Bønnerup Havn i vest til Gjerrild i 
Øst. Her beder Erik W. Pedersen kur
sisterne om at gå enkeltvis ud at sæt
te sig i marehalmen og bruge en halv 
time på at filosofere over deres til
værelse.

- Hvordan ser I jer selv nu? Tænk 
så over, hvor I vil være om et år, både 
privat og professionelt? Og hvordan 
ser jeres liv ud om ti år?, lød 
oplægget.

Mens kursisterne går hver for sig, 
fortæller Erik W. Pedersen, at havde 
han indlagt denne ’’tænkeøvelse” tid
ligere i programmet, ville mange 
have trukket på skulderen af den.

- Men nu, hvor de er ’’høje” af ople
velserne med træklatringen, med at 
brække pilen, med at have gået på 
gløder og så videre, så er det natur

ligt for dem at tænke videre, mener 
Erik W. Pedersen.

Hans udsagn bliver bestyrket af 
kursisterne, da de kommer tilbage. 
De skal ikke oplyse, hvad resultatet 
af deres grublerier er, men det har 
tydeligvis været udbytterigt, og en 
enkelt kursist ville gerne have haft to 
timer til denne øvelse. ■

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

Levering og udlægning af grus, sten og 
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med 
patentanmeldt vejafrettermaskine.

Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 em i profil.
Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.
Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.
Vi udlægger Deres egne materialer 
eller leverer materialer. 
Udlægningen kræver ikke mand
skab ud over føreren af lastbilen - 
så arbejdet kan klares uden Deres 
medvirken.
Med metoden opnås en fin jævn vej 
- hurtigt og billigt.
Tilbud uden forbindende.
Vi kommer over hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede 
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671
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Løvskov og god jagt
for 1 krone per 
kvadratmeter

Fig. ]. For ejeren, jægeren og skovgæsten er dette et værdifuldt syn - et vigtigt 
produkt i den flersidige skovdrift.

Af Palle Madsen, Skov & 
Landskab (FSL), Torben Lynge 

Madsen, St. Hjøllund Plantage og 
Carsten Riis Olesen, Danmarks 

Miljøundersøgelser

Forsøg med ikke-hegnede 
såningskulturer af eg, bøg, 
lærk og douglasgran i St. 
Hjøllund Plantage ser loven
de ud - trods dårlig bonitet, 
frost og bestande af kron
vildt og råvildt.

Hovedtræarterne beskyt
tes med bl.a. lupiner, gyvel 
og røn samt ved vildtagre. 
Der afprøves vildtagre med 
urter og græsser, samt med 
såede træer og buske.

Kulturerne koster tæt på 
10.000 kr/ha (excl. vildt
agre).

Fra plantage til skov
Indbringelse af mere løvtræ og mere 
stabile nåletræarter i vore hede- og 
klitplantager er en af skovbrugets 
største udfordringer. Målene med 
denne konvertering er velkendte: 
Større stabilitet, bedre muligheder 
for naturlig foryngelse i fremtiden, 
mere natur/biodiversitet, bedre jagt 
og større herlighedsværdi.

Med de nuværende kulturmetoder 
og økonomi i træproduktionen er 
opgaven vanskelig for skovbruget, 
medmindre man fortsat har tiltro til, 
at tilskudsordninger eller velhavende 
og betalingsvillige skovejere vil hol
de hånden under disse aktiviteter. 
Opgaven bliver ikke nemmere af de

stigende krav om, at kulturerne etab
leres uden brug af herbicider.

At løse problemet ved etablering 
af skov med ekstremt lave stamtal 
(f.eks. < 500 pr. ha) anser vi ikke for 
at være vejen frem, idet kommende 
generationer kan miste muligheden 
for at høste træ af en nogenlunde 
kvalitet i skoven.

Plantede løvtrækulturer i hede- og 
klitplantagerne er traditionelt dyre - 
ofte koster de vel 30-45.000 kr/ha. I 
hedeplantagerne er frost og ud
tørring ofte et stort problem, og kul
turstarten kan blive særdeles lang
som.

Hegn eller anden beskyttelse mod 
vildtet er i reglen absolut nødvendig 
for at få de fleste løvplantninger op 
over bidhøjde. Mange steder er der 
både råvildt og kronvildt, og de fleste

løvtræarter er en populær kostforan
dring for vildtet; især når den optræ
der i form af velgødede og velsma
gende planteskoleplanter. Derudover 
hindrer hegnene menneskers færdsel 
i skoven - og hegnene er vel heller 
ikke kønne?

Vildtet - et problem 
eller et aktiv?
Ud fra en snæver skovdyrknings
mæssig synsvinkel kan vildtet umid
delbart forekomme at være et pro
blem, som det ville være bedst at 
være foruden i plantagerne. Navnlig i 
forbindelse med ønskerne om at kon
vertere til naturnær skovdrift har der 
været røster fremme om, at vildtbe
standene generelt burde reduceres 
for at lette og billiggøre brugen af et 
bredere artsspektrum i kulturerne.
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Fig. 2b. Hjælpearterne vokser godt til allerede i første vækstsæson, producerer 
føde til vildtet og beskytter de blivende træarter.

Vildtet er vel efterhånden mange 
steder fundamentet for den største 
og mest pålidelige indkomst fra plan
tagerne - jagtlejen. Tilsvarende må 
vildtet også anses for at være et af de 
bærende elementer for herligheds
værdien og dermed ejendomsværdi
en, fig. 1.

I forbindelse med indførelsen af 
naturnær skovdrift virker det ikke 
gennemtænkt at starte med et ønske 
om en generel reduktion af vildtbe
standene. Naturnær skovdrift har 
netop til hensigt at øge flersidighe
den og bæredygtigheden i skovdrif
ten og samtidig nedbringe især kul
turudgifterne; og vildtet er både øko
nomisk og oplevelsesmæssigt en af 
skovdriftens vigtigste søjler.

Ligesom træproduktionen er vild
tet et produkt, hvis afkast kan opti
meres. Da de to produkter påvirker 
hinanden vil det være interessant at 
finde et fælles optimum.

Naturligvis er det relevant både 
generelt og lokalt at fremskaffe viden 
om relationerne mellem vildtbestan
dens størrelse og niveauet for bid
skader og deres betydning i skovkul
turerne. Ligeledes er det meget inter
essant at vide mere om sammenhæn
gen mellem på den ene side 
bestandsstørrelsen og på den anden 
side jagtlejeindtægt, ejendoms
værdi samt vildtets trivsel. Dermed 
kan diskussioner og beslutninger 
komme til at hvile på et bedre 
grundlag.

Forsøgene i St. Hjøllund
En række mindre pilotforsøg i St. 
Hjøllund Plantage (se boks 1) med 
såning af eg og bøg sammen med for
skellige dækafgrøder og hjælpetræer 
udviklede sig i løbet af første vækst
sæson (2001) lovende uden hegning.

Det førte til hvert år i 2002 og 2003 
er etableret ca. 8 ha blandede løv-nål

Boks 1. Store Hjøllund 
Plantage
Familieejet aktieselskab. Tilplantet
1 perioden fra 1877-1910 med bjerg
fyr/rødgran blandinger eller med 
ren bjergfyr på de ringeste arealer.

Areal i alt 1.397 ha. Græsningsa
real, hede og brandlinier m.m.: 282 
ha.
Træartsfordeling i dag (% af 
bevokset areal):
71 % rødgran
22 % anden gran (sitka, douglas, 
lærk)
3 % bjergfyr og contorta
2 % skovfyr 
2 % løvskov

2/3 af plantagen oprindelig 
hedeslette, 1/3 moræneflade. 
Rødgranbonitet 4-7 på hedefladen 
og 2-3 på morænen.

Vildtbestand pr. 100 ha: 11 stk. 
kronvildt og 23 stk. råvildt, jvf. 
foreløbig opgørelse ved hjælp af 
systematiske faldtællinger.

kulturer ved såning; primært på 
stormfaldsarealer med såvel renaf
drift som tilbageværende skærm af 
varierende tæthed. Tilsvarende skal 
der i 2004-05 også etableres ca. 8 ha 
årligt (se boks 2).
Forsøgene er etableret med støtte fra Skov- 
og Naturstyrelsen, først via ’’Praksisnære 
Forsøg” og siden med støtte fra Jagttegns
midlerne.

Forsøgene indgår i delprojektet ’’Skov
drift og landskabspleje i relation til vildtin
teresser”, som er en del af programpakken 
’’Skov, Landskab og Vildt-forvaltning”. Sty
ringen af programpakken involverer foruden 
de deltagende forskningsinstitutioner også 
Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerfor
bund og Skov- og Naturstyrelsen. Forsøgsar
bejdet er finansieret til og med 2008.

Vi har forsøgt at angribe de førnævn
te krav til og konflikter i kulturetable
ringen under følgende overskrifter:
• Hellere skaffe føde til vildtet end 

hegne.
• Anvende hjælpearter i kulturerne, 

som vildtet foretrækker frem for 
hovedtræarterne, og som kan 
modvirke problemerne med frost, 
udtørring og græs, fig. 2.

• Gerne store kulturarealer for at 
modvirke vildtpresset.

Vildtet er velkommen 
i kulturerne
Hovedtanken i udviklingsarbejdet er 
at tilfredsstille vildtets fødebehov i 
kulturerne frem for at holde vildtet 
ude; vel at mærke uden at vildtet
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Fig. 3. Få uger efter elhegnene bleu sat op i juni kunne man se en tydelig beskyt
telse mod kronvildtets græsning. Målet med hegnet er er at producere foder til 
vildtets efterårsgræsning.

Boks 2. Fakta om forsøgene
Såede arealer:
2001 - små pilotforsøg.
2002 - 8 ha (arealer 0,5- 2,0 ha).
2003 - 8 ha (arealer 0,5- 2,0 ha).
2004 - 2005 8 ha/år.
Både arealer med og uden hjælpe
arter .

De første forsøg i 2001 blev 
foreløbigt omtalt i Skoven 10/01.

Kulturmetode
Stribebearbejdning med 
Skovsnegl, fig. 3.

Rækkeafstand 1,5-2 m.

Såtæthed (2002) kg/ha stk/ha

Hovedtræarter:
Eg 42 14.500
Bøg 6 27.000
Douglasgran 0,04 3.000
Lærk 0,06 10.000
Ær 0,6 3.500
Spidsløn 0,6 5.000

Hjælpearter:
Røn 1,3 458.000
Gyvel 1,9 177.000
Lupin 3,7 165.000
Birk, bredsået på sne 0,5 675.000

Buskbælter:
Hvidtjørn 5 52.500
Ask 5 75.500
Rød Kornel 5 92.000
Surbær 0,2 84.000
Dunet Gedeblad 0,5 156.500
Hybenrose 2,8 368.500
Derudover har vi med rimelig suc
ces sået 11 andre buskarter i 2003

Traditionelle vildtagre:
Frøblanding af kløver, rajgræs, sta
uderug, havre, fodermarvkål, lupin 
og lucerne. Gødsket og kalket før 
såning.

bider hovedtræarterne for hårdt.
Helt at undgå bid er urealistisk; men 
det er heller ikke målet. Målet er at få 
hovedtræarterne etableret - om nød
vendigt også med lidt mere tålmodig
hed, end man er vant til fra traditio
nelle hegnede kulturer.

Kulturarealerne er i forvejen vigti
ge for vildtet og dets fødesøgning, så 
hegning af nogle kulturarealer øger 
vildtpresset på andre. 1 stedet for
søger vi at beskytte hovedtræarterne 
med hjælpearter, som på denne loka
litet især har været lupin, gyvel og 
røn. Fælles for de sidstnævnte arter

er at vildtet foretrækker at bide disse 
frem for hovedtræarterne, og at de 
kan etableres billigt i stort antal ved 
såning.

For at holde kulturomkostninger
ne nede og plantetallet oppe er 
hovedtræarterne også sået.

Det forbedrede fødegrundlag vil 
betyde, at områdets bæreevne for 
hjortevildt stiger og giver mulighed 
for at forbedre det jagtmæssige 
udbytte. Vildtudbyttet kan stige fordi 
disse foryngelsesmetoder kan følges 
af en forvaltning af vildtet, som tilsig
ter en stabil og bæredygtig tæthed 
og dermed løbende tilpasning mel
lem stigende fødeudbud og afskyd- 
ning.

Hjælpearter i kulturen
Gyvel er anvendt i stor tæthed fordi 
den allerede i første vækstsæson kan 
nå en anseelig højde (op til 1 meter), 
er meget attraktiv for kronvildtet og 
kan tåle kraftig bidning. Vi forventer 
at hovedtræarterne i længden vil 
udkonkurrere gyvelen - godt hjulpet 
af vildtets bid. Denne forventning 
baseres på erfaring for, at en del 
træarter kan vokse gennem høj og 
tæt gyvel.

Både gyvel og den blå staudelupin 
er istand til at fiksere luftens kvæl
stof og forbedre vækstforholdene for 
de øvrige plantearter. På trods af sit 
indhold af bitterstoffer er den blå 
lupin også særdeles attraktiv for 
hjortevildtet.

Røn kan sås relativt let og billigt, 
er attraktiv for vildtet, tåler bidning 
godt og kan danne en fin skærm på 
arealet.

Vildtagre året rundt
Der er anlagt konventionelle vildtag
re med en blanding af kløver, raj
græs, stauderug, havre, fodermarv
kål, lupin og lucerne på brandlinier i 
plantagen (pt. 1,5 ha). Formålet er at 
give vildtet et alternativ til de såede 
kulturarealer. Arealerne er kalket og 
gødsket (69 kg N/ha) før tilsåning.

1 2003 er 0,6 ha hegnet med elhegn 
for at sikre optimal udvikling af en 
biomasse, som kan frigives til hjorte
vildtet i det sene efterår, fig. 3.

Afledningsfodring med ærter og 
majs har været anvendt i begrænset 
omfang. Det er primært sket i et for
søg på at forhindre duerne i at skade 
de fremspirende bøgekimplanter i 
maj. Duerne prioriterer bøgekimplan- 
ten når frøskallen smides og de sam
menklemte kimblade står lyse og 
lækre.

Buskbælter bestående af en række 
buskarter (se boks 2) er sået langs 
randen af to forsøgsarealer i 2002, og 
i separate buskvildtagre (0,9 ha) i 
2003. Buskbælterne er forsøgsmæs
sig gødsket og kalket med varierende 
mængder.

Ideen med buskbælterne er at 
etablere en mangeårig vildtafgrøde. 
Den kan bære attraktive knopper 
som føde for hjortevildtet i vinterpe-
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F/g. 4. Skovsneglen - et let og fleksibelt redskab til stribebearbejdning. Dog noget følsom for kvas.

rioden, hvor traditionelle foderagre 
er visnet tilbage og har mistet betyd
ning.

Etablering til 10.000 kr/ha
Etablering af traditionelle plantede 
løvtrækulturer i hedeplantager 
koster typisk mellem 30.000 og 
45.000 per ha inch hegn.

Etableringsomkostningerne for de 
ca. 16 ha som er tilsået i St. Hjøllund 
Plantage har været på under 1/3 del 
af de traditionelle (excl. etablering af 
foderagre). Det skal understreges, at 
der stadig er tale om en ’’prototype” 
for nye kulturmetoder. Der er mulig
heder for rationalisering gennem 
f.eks. mekanisering af selve såningen 
og trimning af frøforbruget; men der
til kræves mere erfaring.

Jordbearbejdning er foretaget med 
Skovsneglen - et kort og fleksibelt 
redskab, som er velegnet til stribevis 
blotlæggelse af mineraljorden forud 
for såning. Det er udviklet til brug 
under skærm, men kan naturligvis 
også bruges på renafdrift, blot kvas
mængderne ikke er for store. Se fig. 4.

Skovsneglen har en grubbertand, 
som kan hæves eller sænkes. 1 for
søgene er grubbertanden blevet

Tabel 1. Omkostninger til såning kr/ha

Jordbearbejdning med skovsnegl 4.000
Håndsåning, arbejdskraft 2.000
Frø, blivende træarter og hjælpearter 4.000

Ialt 10.000

Tabel 2. Resultater fra forsøgene i St. Hjøllund Plantage. Forsøgene er anlagt i 
2002 og opgjort oktober-november 2002.

Fremspiring
planter/ha

— gennemsnit (variationsbredde)-------

Bidskader, %

Eg* 4.700 (2.800- 7.400) 36 (32-41)
Bøg* 1.900 (1.000-3.700) 18(3-28)
Nål i alt 2.800 (1.500- 4.000) 0
Birk 700(100-900) 36 ( 25-57)
Røn** 7.000 (1.400-12.000) 44(27-59)
Ær 600(400- 1.100) 5 ( 0 - 25)
Spidsløn 200 ( 0- 700) 13(0-50)

Gyvel 39.500 (30.000-49.000) 46 (31-52)
Lupin 6.500 (3.000-10.300) 26 (7-52)

* Eg og bøg er kun sået i hver anden række.
** De fleste ikke tilstrækkeligt forbehandlet forud for såning

346 SKOVEN 8 2003



(Skovdyrkning

brugt til at lave en fure midt i striber
ne, hvori agern kan sås. Grubbertan
den er anvendt overfladisk og med 
forsigtighed under skærmen for ikke 
at skade skærmtræernes rodsyste
mer.

Tabel 1 viser de gennemsnitlige 
udgifter.

Er det ren fantasi?
- Resultater
Resultaterne i tabel 2 må naturligvis 
betragtes som foreløbige, da de kun 
er baseret på hhv. 2 V> (pilotforsøge
ne), 1 I og lA vækstsæson, men de 
giver anledning til optimisme.

Det generelle indtryk af såninger
ne er, at fremspiringen har været til
fredsstillende for eg, ær, spidsløn, 
nåletræer og hjælpearter. Fremspirin
gen har været noget mindre end for
ventet for bøg, og det skyldes formo
dentlig, at en hel del bog blev sået 
for dybt i 2002. Bøgen er derfor i år 
sået sammen med hjælpearterne 
efter at rillen delvis er blevet ned- 
trampet ved egesåningen, hvilket har 
medført betydelig bedre bøgefrem
spiring.

1 forsøgsarealer med hjælpearter 
er der opnået relativ god dækning, 
primært af gyvelen, som også bides 
markant. Stort set alle gyvel, røn og 
birk større end 10 cm er bidt af vild
tet. Den hårde frost i den forgangne 
vinter har svedet en stor del af gyve
len tilbage, men den skyder igen fra 
bunden.

Birk ses kun i begrænset omfang, 
men på grundlag af erfaringerne fra 
de to første års forsøg, vil der givet
vis kunne opnås væsentlig bedre 
fremspiring ved ændring af metodik
ken. Birkesåning på sne er grund
læggende en meget billig metode

1

m

*

Fig. 5. 1-årig sået og bidt eg med den 
naturlige rodudvikling.

(600 kr/ha inch frø) til indbringelse af 
træarten.

Bidskaderne er som forventet 
størst på egen og markant mindre på 
bøgen. Efter første vækstsæson er 
det vores indtryk, at kronvildtet pri
mært fouragerer på gyvelen, som 
udgør en stor og meget synlig føde
mængde, mens bidskaderne på eg og 
bøg for det meste forårsages af 
råvildtet.

Det er også vores indtryk, at det 
kun er få planter, som er døde af bid. 
De bidte planter skyder igen.

Alle ege og langt de fleste bøge i 
pilotforsøgene gror stadig her midt i 
3. vækstsæson. Som følge af kraftigt 
bid i de arealmæssigt små pilotfor
søg er størrelsen ikke imponerende.

Boks 3. Fordele og ulemper ved såning
Fordele
• Potentielt meget billigere end plantning
• Intakt og god rodudvikling
• Tørkeresistente
• Mange planter
• Nemt at blande træarter; giver risikospredning i kulturfasen - hvis én art 

falder ud, er der stor sandsynlighed for, at en af de andre arter udfylder 
hullet

Ulemper
• Mere usikker end plantning
• Frø og kimplanter er attraktive for gnavere, fugle og hjortevildt
• Manglende erfaring
• Især relevant for arter med billig og rigelig frøforsyning - f.eks. delvist 

ved egenindsamling af frø!
• Måske mere følsom for ukrudtskonkurrence

Imidlertid står et stadigt stigende 
antal af hovedtræarterne skjult i en 
forbidt og busket gyvel eller røn.

Selvom der har været periodevis 
tørke udvikler kimplanterne sig fint, 
men vi har stadig tilgode at se konse
kvenserne af mere alvorlig tørke i 
foråret/forsommeren. I særdeleshed 
udvikler de såede planter et impone
rende rodnet som ruster dem godt for 
de kommende vækstsæsoner, fig. 5.

Materialet rækker endnu ikke til, 
at vi kan sige noget entydigt om 
hvorvidt hjælpearterne effektivt 
beskytter de blivende træer mod bid
skader. Vi vil senere opgøre, hvor 
store fødemængder hjælpearterne og 
foderagrene repræsenterer, for at 
svare på om disse initiativer batter 
noget i forhold til fødeoptagelsen hos 
bestanden af hjortevildt.

Hvis økonomien i vort projekt 
rækker til det, vil vi gerne mærke 
kronvildtet for at afgøre, om deres 
fødesøgningsmønster påvirkes af for
søgene.

Alt i alt mener vi, at såning af en 
artsblanding af løvtræ, nåletræ og 
hjælpearter uden anvendelse af heg
ning kan være vejen mod nye og billi
ge metoder til etablering af blandet 
løvskov, der er robust overfor 
vildtbid. Det er et favntag med de 
gamle sandheder, såsom at der ikke 
kan sås bøg på renafdrifter, og at der 
ikke kan rejses løvskov uden hegn 
eller bortskydning af hjortevildtet i 
hedeplantager. ■

Ekskursion om forsøgene
Vi inviterer til ekskursion, hvor de 
foreløbige resultater af udviklings
arbejdet med vildtvenlige og billi
ge kulturer vil blive fremvist.

Tid: Torsdag d. 25. september 
kl. 13-16.

Sted: Faurholtvej 10, 7362 Ham
pen. (Hovedvej 13 Viborg-Vejle; 
nord for Nørre Snede ligger Hjøl- 
lund, her drejes mod øst ved rund
kørslen, og man kører herfra ud ad 
Faurholtvej) www.krak.dk viser 
nogenlunde den korrekte lokalise
ring - fortsæt dog efter St. Hjøllund 
savværk ca. 100 m længere mod 
øst end Krak-kortet viser.

Tilmelding kan ske på e-mail til 
Hanne Bredahl (hbr@fsl.dk) eller 
Karin Gregersen (krg@fsl.dk) eller 
på telefon 75 88 22 11 med oplys
ning om navn, arbejdsgiver, e-mail, 
tlf, og antal personer.

Deltagelse gratis.
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Mange små nyheder
på SkogsElmia
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Der uar 25.000 besøgende på skovmessen SkogsElmia Baltic ved Jonkoping.

Den svenske messe Skogs
Elmia Baltic havde ikke store 
nyheder, men mange min
dre ting inden for kulturan
læg, kulturpleje, brænde
produktion, ATV'ere, top
kapning, hydraulikolie mv.

Skovene syd for Jonkoping i Småland 
var rammen om den store skovmesse 
SkogsElmia Baltic d. 11.-14. juni. Der 
kom 25.100 besøgende - og det er 
noget færre end samme messe for 
fire år siden hvor der kom 35.000.

Arrangørerne peger på at 1999 var 
en særlig årgang hvor udstillerne 
havde satset ekstra meget. Økonomi
en i skovbruget var også noget bedre 
dengang.

Siden da har man oplevet faldende 
træpriser, flere orkaner og nedskæ
ringer i antal ansatte. Og i år holdt 
producenterne af de store skovma
skiner sig væk, angiveligt for at spa
re.

Men selv om der var færre besø
gende er der meget der tyder på at 
det var den hårde kerne der mødte 
op. I 1999 var det 57% af deltagerne 
som havde besøgt mindst 3 Elmia 
messer, mens denne andel var over 
80% i år.

Den “store” Elmia Wood som sidst 
blev holdt i 2001 - og kommer igen i 
2005 - er i høj grad en eksportmesse 
som får mange besøg fra udlandet. 
Den “lille” SkogsElmia henvender sig 
derimod til et lokalt publikum i Syd
sverige og landene omkring Øster
søen.

Ud af de 25.100 besøgende var 
omkring 3.000 fra udlandet. Flest fra 
Finland med 1000, der var 600 fra de 
baltiske lande og 150 russere. Og 
dansk hørte man da også jævnligt 
undervejs.

Få nyheder
At de store skovmaskiner holdt sig 
væk betød ikke så meget. Så var der 
mere tid til at se på mindre maskiner 
til mindre skovejere.

Der var kun få rigtig store nyheder 
og ingen større spring i den tekniske 
udvikling. Mange af maskinerne er 
set før - men nu måske i en lidt 
større udgave eller lidt smartere 
design.

De kommende sider giver indtryk 
fra messen. Dels om de nyheder der 
trods alt var, dels om udstyr som er 
nyt set med danske øjne.

Nogle af maskinerne har danske 
forhandlere, men mange kendes kun i 
Sverige. Man kan få kontakt med en 
svensk forhandler gennem messens 
hjemmeside - www.elmia.se/skogsel- 
mia

Store maskiner i 9/03
Det er ikke alle emner der har været 
plads til i dette nummer. 1 næste 
nummer omtales derfor nyheder 
inden for bl.a. plantning, skovning, 
opmåling og udstyr til større maski
ner.

Selv om de store skovmaskiner 
ikke udstillede på Elmia behøver læs
eren ikke at fortvivle. Der er sket 
temmelig meget på dette område 
siden sidste års Skov & Teknik i Dan
mark. Redaktionen har samlet nogle 
af disse nyheder op og bringer en 
oversigt i det næste nummer af Sko
ven.

sf
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Såmaskine
Såning kan være en mulighed for at 
lave et meget billigt kulturanlæg.

Humax 2-4 er en nyudviklet såma
skine som monteres i kranspidsen på 
en skovningsmaskine. To gummihjul 
fræser humus og mineraljord væk; 
det grove materiale slynges væk, og 
det fine materiale følger med tilbage.

Hvis føreren trækker aggregatet 
hen mod basismaskinen samtidig 
med at hjulene arbejder kan man 
komme gennem et tykt humuslag ned 
til mineraljorden (fordi hjulene arbej
der i modsat retning). Gummihjulene 
kan klare ca. 100 ha inden de skal 
udskiftes

Efter fræserne følger to mikrop- 
ræpareringshjul som laver vaffelmøn
strede spor. Det skulle give et bedre 
såbed.

Til sidst følger frøautomaterne 
som hver rummer to flasker. Dermed 
kan man så op til fire arter på én 
gang. Hvis det er en vedproduceren
de kultur kan man bruge forædlet 
frø, men sådan at det kun er nogle af 
flaskerne der rummer det dyre frø. 
Humax spreder 4-50 frø/meter og kan 
behandle 0,3-0,4 ha/time.

Aggregatet er især udviklet til 
nordsvenske forhold med mange 
sten, tyndt humuslag og blødbund 
hvor man ikke kan køre med trukne 
redskaber. Kranmonteringen gør des
uden at det kan række uden om 
stående frøtræer.

Det har været afprøvet i fire år i 
Norrland og er egnet til jord af 
“blåbærstypen” eller magrere. Det 
klarer også stenet jord. Som fordel

nævnes at det kun laver jordbear
bejdning på 8% af arealet.

Såning i Danmark 
Hvis vi skulle bruge Humax i Dan
mark skal det nok være på mager 
jord hvor der ikke er ret meget 
ukrudt.

Man kunne bruge det til arealer 
med naturlig foryngelse. Der kan 
være pletter hvor der ikke er kom
met foryngelse, og her kan man sup
plere med såning. Eller man vil ind-

Hydraulikolie fra fyr
Flis af fyrretræ kan være råstof til 
hydraulikolie! Og ifølge producenten 
endda en olie af høj kvalitet.

Eco Pine Oil 46 består af en 
smøreoliebasis (trimethylpropane- 
ster), som tilsættes additiver af “høj 
kvalitet”. Produktet er let biologisk 
nedbrydeligt (ifølge en OECD norm 
er 90% nedbrudt efter 28 dage), og 
den er giftfri. Det betyder at det er 
“praktisk taget risikofrit” at anvende 
den på områder hvor der er risiko 
for lækage.

Eco Pine Oil er patenteret globalt 
til anvendelse i hydraulik.

Olien har gode smøreegenskaber 
også under ekstreme forhold. Ved 
lave temperaturer ned til -50 gr. er 
olien så tynd at koldstarter ikke med
fører slitage. Ved høje temperaturer 
op til +95 gr. bevarer olien sin visko
sitet og gode smøreegenskaber.

En høj oxidationsstabilitet og en 
god termisk stabilitet medfører læn
gere driftstid sammenlignet med pro-
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bringe andre arter end de som er 
kommet af sig selv; en selvsåning af 
rødgran kunne så suppleres med 
douglas og lærk.

Hvis man vil lave såning på en 
større kulturflade vil man nok monte
re Humax direkte på en traktor og 
lave rækkevis såning. Det er sjældent 
vi har kulturarealer hvor man ikke 
kan køre overalt.

Producent: Humax Forest AB - 
www.humaxforest.com

dukter baseret på estere og vegeta
bilske basisolier. Oliens hydrolytiske 
stabilitet er takket være den særlige 
produktionsproces højere end andre 
olier på markedet. Særlige anti-wear 
additiver sikrer ringe slitage og der
med længere levetid for maskiner og 
lavere vedligeholdelse.

Olien kan anvendes i systemer 
med filtre ned til 3 micron uden at 
miste sine egenskaber, og den er 
afprøvet i blanding med andre 
hydraulikolier. Olien er næsten lugt
fri og helt giftfri, og den skader ikke 
farver og lakker.

Olien er egnet til de fleste hydrau
liksystemer fx fra Vickers, Hag- 
glunds-Denison, Cincinnati-Milacron, 
Sundstrand, Rexroth-Mannesman, 
Racine, Oilgear, Hydreco og Dynex.

Den svenske forhandler er Cargo Oil. På 
hjemmesiden www.cargo-oil.se kan læses 
mere information om produktet samt sikker
hedsdatablad.
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Stjernepotte
Der findes mange typer af dækrods
planter. Skovselskabet Holmen har 
været med til at udvikle en type kal
det Starpot som de nu har brugt i 
stor skala i 3 år.

Planterne dyrkes i rammer af poly- 
etylen, som er opdelt i potter, der fyl
des med tørv. Potten er i tværsnit 
udformet som en 8-takket stjerne. 
Spidserne i stjernen er slidset op, så 
der er 8 smalle åbninger på højkant.

Formålet med denne konstruktion 
er at undgå det vigtigste problem 
med dækrodsplanter: Rodsnøre / 
roddeformation. I en “normal” rund 
potte vil rødderne vokse ud til kan
ten, blive afbøjet og derefter vokse 
rundt og rundt.
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Planteplader af pap
Planteplader lægges omkring nyplan
tede træer og holder ukrudtet væk i 
nogle år. I skoven kan de bruges på 
steder hvor det er dyrt at renholde 
ordentligt - ved småplantninger eller 
ved efterbedring i større kulturer. 
Men de kan også bruges ved vildtre
miser, landskabsplantninger og i par
ker.

Der har været forskellige typer på 
det danske marked, bl.a. af plastic.
På Elmia blev der vist en ny type fra 
Finland, med navnet Tassu. Den er 
lavet af genbrugspapir og tørv, og 
den er patenteret.

Prisen er 25-30 cent/stk - dvs. 2- 
2,50 kr. Pladen er nedbrudt efter 3-5 
år, og på det tidspunkt skulle træet 
være kommet over græshøjde. 1 Fin
land er der indtil nu anvendt 700.000 
stk.

En plade af denne type har været 
afprøvet af det finske Skogsforsk- 
ningsinstitutet, og de peger på at det 
er vigtigt at pladen ligger tæt ned på 
jorden. Hvis der bliver luft under pla
den kan der vokse skadelige svampe 
frem. Et lille forsøg antyder dog at 
svampene kan undgås ved at tilsætte 
bark af hæg (Prunus padus) til papir
massen når pladen fremstilles.

På kraftig jord hvor græsset bliver 
meterhøjt allerede første sommer 
kan pladen ikke sikre planterne helt. 
Her skal man supplere med slåning af 
græsset - men pladen gør at det er 
lettere at finde planterne.
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Ifølge en undersøgelse af en stude
rende fra Helsinki universitet øges 
væksten med 2,5 cm i år 2, 3 og 4 
efter plantningen ved brug af pladen. 
Første år var der ikke forskel i højde
tilvækst sammenlignet med planter 
uden planteplade.

Tassu pladen har været afprøvet i 
frugtavl og er især god til at holde på 
fugtigheden. Efter plantning af fx 
æbler eller blåbær vandes jorden 
grundigt, pladen sættes omkring 
planten og dækkes med lidt jord.

En kort information fås på www.tassu.net; 
svensk forhandler: Skogma - www.skogma.se

I Starpot bliver rødderne afbøjet 
let og vokser hen til slidsen. Her 
stopper de fordi der sker en luftbe
skæring. Når planten er sat ud i jor
den kan den hurtigt rodfæste sig, for
di der er aktive rodspidser hele vejen 
rundt i rodklumpen.

Starpot findes i 3 forskellige 
størrelser - 50 cm3 til Nordsverige, 90 
cm3 til Sydsverige og 120 cm3 til ste
der med meget græs. Planten kan bli
ve i rammen hele vejen ud til kultur
arealet - dvs. plantøren bærer ram
men i en særlig sele og tager planter
ne derfra én ad gangen.

Ifølge Holmen er Starpot det føren
de system i Sverige og bruges af flere 
af de store skovselskaber. Holmen 
bruger således 30 mio. planter om 
året, og Sveaskog 40 mio. planter.

Producenten har en (let forældet) hjemme
side, www.panth.se

Cypermethrin 
mod snudebiller
Der har i flere år været krisestemning 
i svensk skovbrug, fordi man med 
udgangen af 2003 ikke længere kan 
bruge permethrin (Gori 920) mod 
snudebiller. Der har været udviklet 
en række mekaniske og biologiske 
metoder som ikke er særlig effektive.

Konsekvenserne kunne være ble
vet større udgifter og ringere kultu
rer. Mange skovejere ville måske 
også lade være med at lave afdrifter 
for at undgå kulturanlæg - og der
med ville hugsten af stort træ gå ned.

Nu er katastrofen afblæst indtil 
videre. Man har fået godkendt cyper
methrin (som er godkendt i Danmark 
mod alle vigtige skadeinsekter). 
Midlet forhandles under navnet 
Cyper Plus og har været anvendt i 
mange år i svensk landbrug og gart
neri.

Det fremhæves at cypermethrin er 
lige så effektivt som permethrin, det 
har lige så god vedhæftning og sam
me langtidsvirkning. En fordel er at 
mængden af aktivstof er nedsat til 
20% i forhold til tidligere, og man kan 
bruge enklere sprøjter.
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Vimek med boggievogn. Alstor kører op ad skråning.

ATV'er til skovbrug og fritid
En stor artikel på messen var ATV’e- 
re - terrængående minitraktorer. De 
kan bruges til persontransport og til 
transport af træ og varer i skovbrug 
og landbrug. Men de bruges i stigen
de omfang til jagt (det er tungt at 
slæbe en nedlagt elg ned til en bilvej) 
og til andre friluftsformål.

ATV’ere er ikke ufarlige. De har 
ikke styrtbøjle, og derfor er man tem
melig udsat hvis den vælter eller 
man møder lavtsiddende grene.

Vimek med hydraulik 
Vimek laver en Minimaster som er 
kommet i en helt ny udgave med nav
net 620 4WD. Hydraulikanlægget 
giver 20 liter/minut v. 175 bar, og der 
er hjulafhængig PTO.

I forhold til den tidligere udgave er 
der hydraulisk servostyring, desig
net er blevet mere ergonomisk uden 
skarpe kanter, motoren er blevet 
større - nu 20 hk - og vægten er 490 
kg-

Til skovbrug kan den udstyres 
med en boggievogn med drev på alle 
4 hjul og en max last på 2.000 kg. Kra
nen kan løfte 200 kg ved maksimal 
rækkevidde. Alt inklusive er prisen 
245.000 skr.

Vimek forhandles herhjemme af Interforst.

Alstor og Farma
De største minitraktorer kalder sig 
ikke ATV’er eller “terrånghjulingar”, 
men “minilunnare”, og de kan være 
meget terrængående. Den viste 
Alstor 8x8 med en Farma vogn kørte 
op ad en skrænt på \A m højde, bak
kede helt ned, kørte op igen osv. 
uden problemer.

Alstor fås i forskellige størrelser. 
Skovmodellen med kran vejer 1300 
kg, den har en 16 hk motor og en 
hydraulik der yder 10-20 l/minut. 
Vognen kan laste 1500-2000 kg. Man 
kan få et stort udvalg af tilbehør til 
Alstor - fx vogn med tiplad, hydrau
lisk hammer og bor, en lille flishug
ger, et lille spil og hjulbælter (til 
blødbund).

Læs mere på www.alstor.se og 
www.forsmw.com (Farma).

Honda
Ligesom med de firehjulstrukne biler 
er der mange producenter som laver 
to typer af ATV’er: En som er ægte 
terrængående og kan klare mindre 
opgaver i skoven - og en luksusmo
del som er mere behagelig at køre.

Honda kom på Elmia med en ny 
luksusmodel - TRX 650FA Rincon.
Den har elektronisk styret 3-trins 
automatisk gearkasse som kan køres 
helautomatisk eller manuelt. Firhjul
stræk kan kobles til og fra. Bagakslen 
har uafhængigt ophæng. Motoren er 
vædskekølet, og på 649 cc - 22,8 kW. 
Prisen kendes endnu ikke.

Til efteråret kommer en ny og min
dre model, TRX 400FA Rancher. Den 
har hydrostatisk trinløs gearkasse 
som også kan køres manuelt. Moto
ren er helt ny, en 1-cylindret luftkølet 
motor på 397 cc - 14,7 hk.

Tidsskrift for ATV’ere 
ATV’ere er blevet så populære i Sve
rige at der nu er kommet et særligt 
tidsskrift. Det første nummer er på 
68 sider og blev uddelt på Elmia.

Det indeholder bl.a. en test af 6 
maskiner i 500 klassen, som bl.a. blev

afprøvet sammen med vogn og last 
under krævende forhold. Der var 
reportager fra en køreskole for 
ATV’er og fra en udflugt i Norrland, 
og der var en vejledning i at komme 
fri når man er kørt fast.

En artikel omtaler nyheder i den 
kommende sæson, og over 11 sider 
præsenteres alle de modeller der fin
des på det svenske marked. Hertil 
kommer et stort antal annoncer.

Det er planen at udsende 4 hæfter 
om året (nr. 2 kom 10.6). Prisen i Sve
rige er 165 skr.

Skriv til ATV & Terrångmagasinet, Vika 3090, 
S-972 91 Mora, fax 0046 250 22858 eller se på 
www.otlas.se

ATImagazinet
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Hakki Pilke Big X kan dele brændet i 
op til 12 stykker.
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Palax Combi har bl.a. en patenteret 
længdebegrænser.

Brændemaskiner
Fyring med brænde er blevet meget 
populært de sidste par år i Sverige i 
takt med de stigende energipriser. 
Der var derfor også mere end en halv 
snes fabrikater af brændemaskiner 
med på messen. Vi omtaler nogle af 
nyhederne.

Hakki Pilke
Hakki Pilke fra Finland er kommet i 
en ny og endnu større udgave, kaldet 
Big X. Den skulle have bedre kløve
egenskaber end tidligere modeller.

Den har 14 tons trykkraft og kan 
kløve stammer op til 47 cm i diame
ter og 60 cm i længden. Det er muligt 
at kløve alle brændestykker i samme 
størrelse. Man kan få en kløvekniv 
der kan dele stammen i op til 12 dele, 
og kniven kan reguleres så den altid 
tager fat midt i stammen.

Til maskinen hører en transportør 
som kan sidejusteres op til 2,2 m, så 
flere containere kan fyldes uden 
afbrydelse. Alle funktioner styres via 
hydraulik. Præstationen opgives til 
10-15 m3/time.

Palax
Palax er også finsk og havde nyhe
den Palax Power. Den kombinerer en 
god ergonomi på fødebordet med en 
hårdmetalklinge der giver en hurtig 
skæring.

Et multifunktionshåndtag bruges 
til at betjene det 2,3 m lange hydrau
liske indføringsbånd - som er rever
sibelt - samt klingen og kløveren.

Kløvekniven kan lave 2, 4 eller 6 
stykker, og den kan indstilles hydrau
lisk eller mekanisk. Kniven kan let 
fjernes hvis man vil dele stykker med 
lille diameter.

Den har en patenteret længdebeg
rænser som aktiveres automatisk 
ved skæringen. Det giver et frit fald 
for det afskårne stykke træ. Længde- 
begrænseren kan justeres fra 25-60 
cm.

Transportøren drives hydraulisk 
og kan forskydes sideværts. Ved 
transport klappes den sammen hen 
over maskinen, og transport kan ske 
med traktor.

Dansk agent for Hakki Pilke Woodmax er 
ABM Stål, tlf. 56 39 77 22, for Palax er det 
H.A. Agro Service, tlf. 45 88 44 22.

jp.

ftf

m

Brændeovn med komfur
Brændeovne bruges mest til opvarm
ning og måske til varmt vand. Denne 
fikse ovn fra italienske Mescoli har et 
lille magasin som opvarmer nogle 
kogeplader, så ovnen også kan bru
ges som komfur.

Til centralvarme fyldes der bræn
de i et stort magasin som afbrændes 
nedefra, dvs. ud fra underforbrænd- 
ings-princippet. Forbrændingen regu
leres med en ventilator og et spjæld 
så brændet kun udnyttes efter 
behov. Man skulle kunne få en udnyt
telsesgrad på 85% og et lavt udslip af 
forurening.

Ved maksimal hastighed på venti
latoren yder den 23 kW. Ovnen rum
mer en vandtank på 28 liter, og gen
nem bl.a. en pumpe, ventiler og en 
varmeveksler kan den frembringe 
600 liter vand i timen med en tempe
raturforskel på 35 gr.

Øverst i ovnen er der et mindre 
brændkammer hvor man kan lægge 
mindre stykker brænde som opvar
mer kogepladen på oversiden af 
ovnen. Dette kammer fungerer uaf
hængigt af det store brændkammer.

Prisen opgives til 25.000 skr inkl. moms. 
Svensk forhandler er Ved & Solteknik i 
Långshyttan, tel. 0046 225 60115.
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Brændebundter
Mange tankstationer og byggemarke
der sælger brænde i netposer - det 
er en nem måde at købe små portio
ner af brænde til weekenden. En 
ulempe ved netposerne er dog at det 
er svært at fylde dem helt op. Des
uden svinder træet efter brændet er 
fyldt i nettet - fordi det tørrer - og så 
tror kunden at han er blevet snydt.

Det undgår man med “Vedbunta- 
ren”. Den bruger krympefolie som 
automatisk trækker sig sammen når 
træet tørrer. Man får en pæn pakke 
der kan stables i større bunker eller

på paller. Når brændet er brugt op 
kan forbrugeren også afbrænde pla
sticen.

Brændet skal være skåret ret 
nøjagtigt i stykker på 30 cm. Det 
lægges op i en holder, og når den er 
fuld holdes brændet fast med et par 
elastikker hen over toppen af holde
ren. Man trækker et stykke folie op 
og drejer på et håndsving 5-6 gange 
så folien vikles om brændet. Man 
træder på folien så den brister, og 
bundtet lukkes. Man får et bundt på 
30x40x30 cm - 36 liter.

Maskinen blev vist af opfinderen,

Lars-Erik Persson, som sagde at man 
kan lave 1 bundt i minuttet. Plastfoli
en koster ca. 1 kr pr. bundt, og det 
skulle give en besparelse på 2 
kr/bundt i forhold til net.

Redskabet koster 3300 skr inkl. 
moms, men ekskl. fragt. Der kommer 
måske en dansk forhandler på red
skabet.

Lars-Erik Persson kan kontaktes på 0046 451 
64030. Se også www.lep.nu - Roslov - for 
beskrivelse.

Træplukker til topkapning
Topkapning af træer laves med 
motorsav enten med en topkapper 
der klatrer op i træet, eller fra en lift. 
En tredje mulighed er at bruge et 
skovningsaggregat monteret på en 
kran.

Den ide har Meka i Trelleborg ført 
videre. De har lavet et enkelt fælde

hoved med en motorsav og to grab
ber som holder fast om stammen. 
Med kranen kan man række op og 
skære træet over i mange små styk
ker som lægges ned på jorden. I fir
maets brochure vises topkapning af 
et træ som stod med kronen inde 
over et hus.

Trådplockaren kan klare stammer

op til 750 mm, den kan tvangsstyres i 
alle positioner, kan komme bagom 
ledninger og endda hente grene bag
ved stammen. Den er afprøvet under 
praktiske forhold i tre år. Pris:
175.000 sKr.

Kontakt Meka trådplockaren AB, tlf. 0046 40 
48 55 22

Iran
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Terræn køretøj
Scot-Trac 2000R er et meget terræn
gående 8-hjulet køretøj der blev vist

på en rute med store huller som den 
klarede uden problemer. Dens 
største fordele er et lavt marktryk og

en motor med et højt drejningsmo
ment, så den kan klare hårdt og brat 
terræn samt blødbund. Den kan bru
ges både i arktisk klima og ørkenkli
ma.

Den har en motor på 56 hk og to 
hydraulikmotorer som trækker på 
alle 8 hjul. Vægten er 1500 kg, og den 
kan laste 500 kg + 2 personer.

Den kan bruges til visse opgaver i 
skovbruget - fx transport af mand
skab og planter eller transport af 
jægere og nedlagt vildt. Andre anven
delser er eftersøgninger, eftersyn af 
el-ledninger, anlægsarbejder, jord
bundsundersøgelser, brandbekæm
pelse mv.

Scot-Trac laves i Skotland, og den nye 2000R 
blev introduceret på det skandinaviske mar
ked ved Elmia af AoM Distribution, tlf. 0046 
54 100 990.

Parfume afskrækker vildt
Gyllebo er kendt for et middel til 
vildtafskrækning bestående af blod
mel, men de har nu lanceret et nyt 
middel kaldet HaTe 1. Det er baseret 
på parfumeolien “Daphne 1” som 
består af ca. 15 æteriske olier og bru
ges i mange parfumer.

Udover 1% parfumeolie er der 
etanol, balsamharpiks og stearinaske 
i midlet. Asken fungerer som en mar
keringsfarve der viser hvilke træer 
man har sprøjtet.

Træerne behandles om efteråret 
inden vildtet begynder at bide og 
skulle kunne holde 6 måneder. Det 
anbefales at behandle efter første 
nattefrost, da planterne skal være i 
hvile.

Man bruger kun 1-2 ml/plante, 
mest på store planter og ved højt 
vildttryk. Det udbringes med ryg
sprøjte eller håndsprøjte, og midlet 
hæfter med det samme på planten. 
Det koster 180 kr/l, og 1 liter rækker 
til 615 planter.

HaTe 1 betegnes som egnet til sto
re kulturer og for storforbrugere. Det 
aktive stof minder om Mota som 
også består af en række planteolier. 
HaTe 1 markedsføres så vidt vides 
ikke i Danmark.

Lokomobil
Mekaniseringen i skovbruget kan 
føres langt tilbage i tiden. Men i de 
første mange årtier havde maskiner
ne for ringe ydelse til at kunne få 
afgørende betydning.

En af disse tidlige maskiner er 
Munktell lokomobil fra 1908. Moto
ren er en dampmaskine, lavet i 1906, 
og den yder 8 hk. Maskinen er blevet 
brugt til tærskning og brænde
skæring og har senest været brugt af 
Kisa (som også laver brændemaski
ner i dag).

Lokomobilen tilhører Derome 
Tråbearbetningsmuseum i Veddige 
(lidt nord for Varberg), tlf. 0046 340 
31212. Museet har åbent 15.6-15.8.
Om søndagen vises en dampmaskine, 
en ramsav og en lokomobil på 100 hk.

¥
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HJORTHEDE (j§D SKOVPLANTER

PLANTESKOLENS LÆPLANTER

Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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Husqvarna 339XP og 336 er lette at håndtere fordi der er lang afstand mellem 
håndtagene.

Udviklingen går i retning af 
redskaber med bedre sikker
hed, mindre forurening og 
lavere vægt. Og de bliver 
lettere i brug og i service.

Husqvarna og Stihi havde 
flere nye modeller - bl.a. 
med tredobbelt kædebrem
se og en 4-takts motor.

Desuden blev der vist en 
påfyldningsstuds, en 
træfældningsretter og en 
høvl til motorsav.

Der sælges ikke så mange motorsave 
til professionelt skovarbejde mere. 
Nu sælges der i stedet for motorsave 
til selvaktive skovejere, til landmænd 
med hegn og beplantninger, og til 
brændesankere.

Fabrikkerne fortsætter med for
bedringer af teknikken som giver for
dele inden for bl.a. arbejdsmiljø, for
urening og brugsegenskaber. En ræk
ke af disse nyheder blev vist på 
SkogsElmia Baltic.

Husqvarna
Let og stærk sav
Husqvarna har udviklet en ny sav, 
kaldet 339XP, som har et lidt aparte 
udseende med en meget lang krop. 
Denne form gør den velafbalanceret 
og let at håndtere: Der er stor 
afstand mellem de to greb, og tyng
depunktet ligger højt.

Saven har en relativt kraftig motor 
- 39,0 cm3 som giver 2,4 hk - i for
hold til vægten på 3,8 kg (uden 
sværd og kæde). Saven kan bruges 
med sværd på 13-18 tommer.

Den har indbygget Smart Start 
som gør den lettere at starte (en 
dekompressionsventil nedsætter

trækmodstanden i startsnoren med 
40%). Det er især en fordel i situatio
ner hvor saven skal startes hyppigt.

Håndtag og brændstoftank er 
adskilt fra motoren (Husqvarnas 
patenterede tomasseprincip) med 
spiralfjedre af stål (“LowVib”), og det 
giver særligt lave vibrationer. Olie
pumpen er let at regulere, og ved 
tomgang kommer der ikke olie ud på 
kæden.

Den betegnes som en sav for pro
fessionelle, fordi den har en aggres
siv motor med hurtig acceleration og 
høj skærehastighed. 339 XP kan 
anvendes til tynding i skoven, til 
landskabspleje, af frugtavlere, til træ
beskæring mv. Husqvarna forestiller 
sig at den kan tiltale kvinder, fordi 
den har lav vægt, er let at starte og 
er godt afvibreret.

En anden sav af samme type hed
der 336. Den har lidt mindre motor -

35,2 cm3 - 2,0 hk - som er lidt rolige
re. Den har ikke Smart Start, og den 
kan bruge 12-16 tommer sværd. Den 
er rettet mod brugere der ikke anven
der saven så ofte. Den findes p.t. ikke 
på det danske marked.

Sav til træpleje
To andre nye save fra Husqvarna 
hedder 338XPT og 334T. De har 
meget kort afstand mellem håndtage
ne, idet det bageste håndtag er pla
ceret over motorkroppen. De er især 
tænkt til træpleje hvor man skal 
arbejde under trange forhold.

338XPT har en motor på 39,0 cm3 / 
2,3 hk og vejer 3,5 kg uden sværd og 
kæde. Den har også Smart Start og 
LowVib.

334T har lidt mindre motor - 35,2 
cm3 / 2,0 hk - og har ikke Smart Start. 
Den findes p.t. ikke på det danske 
marked.
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Lav temperatur
Fire nye motorsave fra Husqvarna er 
særligt miljøvenlige. De har et rense- 
system til udstødningen, E-TECH, der 
opfylder de strengeste krav til emis
sioner som findes i USA.

På grund af katalysatorens 
udformning og placering i lyddæm
peren er udstødningens temperatur 
så lav at de opfylder de amerikanske 
krav. Disse krav er fastsat for at und
gå at savene giver anledning til skov
brande.

357XP har en motor på 56,5 cm3 - 
4,4 hk - og vejer 5,5 kg. Den er egnet 
til tungere skovarbejde, men også til 
afkvistning fordi den har god accele
ration,

359 har lidt større motor - 59,0 
cm3 - men til gengæld lavere effekt - 
3,9 hk. Det giver den et roligere tem
perament og højere drejningsmo
ment som er egnet ved skovning af 
stort træ.

De to save findes også i en G- 
model med varme i håndtaget.

Alle save har smal savkrop, højt 
tyngdepunkt og glat underside som 
giver god smidighed. Andre detaljer 
er særligt lave vibrationer, snaplås til 
cylinderkappe og bajonetfatning til 
luftfilter (for at undgå skruer der kan 
blive væk) og Smart Start.

357 og 359 modellerne findes på 
det danske marked, men uden E- 
TECH. E-TECH er udviklet for 6 år 
siden og findes til gengæld på andre 
modeller.

Ny kædebremse
Husqvarna har lavet tre nye motorsa
ve (345 TAC, 346TXP TAC og 351 
TAC) hvor kædebremsen kan aktive-

Husqvarna 359 er egnet til arbejde 
med store træer.

res på tre forskellige måder. TAC står 
for Triple Action Chainbrake. Syste
met indføres nu i de skandinaviske 
lande, og man vil nu se hvordan kun
derne reagerer.

Billederne viser de tre systemer:
1. Ved et kast bevæger sværdspid

sen sig opad meget hurtigt. Massen 
eller trægheden i den forreste 
bremsebøjle aktiverer så kæde
bremsen.

2. Hvis kastet ikke er hurtigt nok 
til at trægheden i systemet går i akti
on kan kædebremsen aktiveres rent 
mekanisk ved at venstre hånd tryk

ker bøjlen fremad. Denne mekanisme 
virker dog med en vis forsinkelse.

3. Ved særlige former for kast, kal
det klatrende kast, kan bremsen akti
veres af højrehånden der så berører 
en bøjle over det bageste håndtag. 
Denne nye bøjle kan også træde i 
aktion hvis man falder forover, idet 
hånden så bevæger sig fremad og ind 
i bøjlen.

Det nye er den bageste bøjle. Den 
er lavet efter mange studier af højre
håndens bevægelse i forbindelse 
med brug af saven og i forskellige 
former for kast. Den nye bøjle skulle 
være udformet så den ikke er til gene 
i det daglige arbejde.

De tre modeller findes p.t. ikke på 
det danske marked.

Nye kratryddere
Tre nye modeller af kratryddere er 
henvendt til det professionelle mar
ked og til aktive skovejere. De har 
generelt lav vægt, er lette at starte 
også ved lave temperaturer og egnet 
til hårde forhold. Motoren reagerer 
hurtigt på acceleration. Man regule
rer gassen med tommelfingeren - det 
giver en præcis kontrol og aflaster 
hånden fordi det er håndens stærke
ste muskel.

Alle modeller har LowVib syste
met som isolerer vibrationerne fra 
motor, rigrør og klinge og dermed 
giver lave vibrationer i håndtaget. 
Styret er asymmetrisk, og det får dels 
saven til at føles mere kompakt, dels 
ligger klingen lige foran brugeren. 
Klingen sidder i en ret spids vinkel,
24 gr., så det er lettere at lave ret
ningsbestemt fældning.

Der er udviklet en helt ny bærese-

Nye kædebremser på Husqvarna: 1. 
Ved et hurtigt kast aktiveres kæde- 
bremsen gennem trægheden i syste
met.

2. Kædebremsen kan aktiveres meka
nisk med venstrehånden.

3. Bøjlen over det bageste håndtag 
aktiverer bremsen ved klatrende kast.

©Hu
, i. øHusqvBHigqvma
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Den ny bæresele, Trio-Balance giver 
større bevægelsesfrihed.

le, Trio-Balance. Den aflaster tyngden 
fra maskinen og fordeler den jævnt 
over brugeren, den er bekvem og 
den letter betjeningen. Selen kan 
justeres efter kropsstørrelsen og har 
støddæmpende hoftepude med fly
dende materiale.

Topmodellen hedder 345 FXT- 
SERIES og har termostatstyret varme 
i håndtagene for at lette arbejdet ved 
lave temperaturer og regn. Motoren 
er på 43 cm3 - 2,9 hk - det er en E- 
TECH motor med lav emission og høj 
ydelse i forhold til vægten. Den har 
AutoSmartStart.

345 FX-SERIES er som FXT, men 
uden varme i håndtagene.

Den mindste model er 343 F har 
lidt mindre motor, og der indgår ikke 
AutoSmartStart, Trio-Balance sele mv.

Inden for græsryddere er der lavet 
to nye modeller - 345 RX og 343 R - 
som i udstyr mv. svarer til 345 FX 
hhv. 343 F.

De nævnte modeller findes p.t. 
ikke på det danske marked.

Stihi
Effektiv forbrænding
Stihi har også vist en række nyheder 
inden for den senere tid. To save af 
mellemstørrelsen - MS 270 C og MS 
280 C - er udstyret med IntelliTech 
forbrændingssystem. Det er en 
mikroprocessor som regulerer tænd
ingstidspunktet så forbrændingen 
bliver optimal.

I startøjeblikket forsinkes tænd

ingstidspunktet så motoren ikke slår 
tilbage. Når motoren når det optima
le omdrejningstal indstilles tænd
ingstidspunktet så man får det størst 
mulige drejningsmoment, og der er 
sikring mod at motoren bliver for 
varm.

Disse save har kompensator som 
sikrer at motoren får den rette blan
ding af brændstof og luft når luftfil
tret er ved at stoppe til. Brændstof
blandingen føres ind i cylinderen via 
4 kanaler mod normalt 2, og det giver 
bedre udnyttelse af brændstoffet.

Saven kan med et enkelt greb 
omstilles fra sommerdrift til vinter
drift - om vinteren bliver indsug
ningsluften forvarmet idet den går 
forbi området omkring cylinderen.

MS 280 C har desuden en højre- 
håndsbremse som udløses hvis der 
sker et kast og man slipper det bage
ste håndtag. Stihi har dermed også 
en tredobbelt kædebremse, men det 
fungerer ikke på samme måde som 
Husqvarnas.

270 C kom på det danske marked 
sidste år, og 280 C blev præsenteret i 
foråret.

Lettere start
For nylig præsenterede den japanske 
Echo en motorsav som har indbygget 
en fjeder i starterhuset. Den trækkes 
op når man starter og udløses auto
matisk. Det betyder at der skal bru
ges 70-50% mindre kraft til at starte 
saven end normalt. (Se Skoven 2/03, 
side 83).

Stihi har nu et lignende system på 
græstrimmeren FS 45 C. Når startsno
ren hives ud trækkes en spiralfjeder 
op. Den dæmper rekyler og lagrer 
energi fra startrykket og starter 
maskinen. Kraften og hastigheden i 
rykket er reduceret med 2/3. Vægten 
af maskinen øges med 230 gram.

Et tilsvarende startsystem findes 
ikke i motorsavene endnu. Men en 
række af modellerne har i stedet Ela- 
stoStart som er et ‘fjedrende’ start
håndtag der mindsker rekylen ved 
start. Tilsammen med dekompressi- 
onsventilen mindskes modstanden i 
startsnoren med 50%. Håndtaget kan 
købes som tilbehør.

4-MIX motor
Den største nyhed fra Stihi vil måske 
på sigt være en ny firtaktsmotor som 
tankes med olieblandet benzin og 
som kombinerer fordelene fra 2-takt 
og 4-takt motoren. Den er lanceret på 
en græstrimmer.

I den nye motor skulle mængden 
af klorbrinter og kvælstofoxider være

ss

Motorsaven som høvl
I Skoven 6-7/03 blev det vist at 
motorsaven kan bruges til afbark- 
ning med et særligt tilbehør.

Med en “Log Wizard” kan man 
lave både afbarkning, høvling og 
fræsning med en motorsav. Den 
passer til næsten alle motorsave, 
leveres med sværd, kæde, høvl og 
hylster til 3250 skr. inkl. moms 
plus fragt. Der er solgt 5000 stk. i 
Norge.

Svensk agent er Låks Mekaniska AB - 
www.lakssagen.com

Sikker påfyldning 
af benzin
En særlig forskruning der erstatter 
benzindækslet på motorsaven 
eller kratrydderen. Og en tilsva
rende forskruning til benzindun
ken. Tilsammen udgør de en smart 
måde at påfylde brændstof uden 
at spilde en dråbe og uden at skul
le skrue dæksler af og på: De to 
dele trykkes blot ind i hinanden, 
og påfyldningen sker.

Systemet kaldes HMSE (= Hålsa, 
Miljo, Såkerhet och Ekonomi). Det 
er opfundet af Kaj Wessberg og 
patentbeskyttet i Europa og USA. 
Prisen i Sverige er 200 skr.

Kontakt Anders Johansson, Sodra Skog, 
0046 470 893 84
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Kompressionstakt

4-MIX motoren fra Stihi. 1. Brændstof
blandingen suges ind i kammeret over 
cylinderen, gennem bypass kanalen 
og ned i krumtaphuset. Herved smøres 
alle dele af motoren. I cylinderen kom- 
primeres brændstofblandingen.
2. Forbrændingen sker, stemplet pres-
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Utblåstakt

3. Stemplet går op og presser de for
brændte gasser ud. Samtidig suges en 
ny brændstofblanding ind i topkam
mer og ned i krumtaphus.

reduceret med op til 80% sammenlig
net med en tilsvarende 2-takts motor, 
fordi forbrændingen styres af venti
ler. Den kommer klart under de mil
jøkrav som indføres i USA fra 2005 og 
formentlig i 2007 i Europa.

w
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Arbetstakt

ses ned, og brændstofblandingen i 
krumtaphuset og topkammer presses 
ud.

*

*
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Insugstakt

4. Stemplet går ned, og nyt brændstof 
føres ind i cylinderen.

I 2-takts motoren går mere end 
20% af brændstoffet ud uforbrændt, 
mens den tilsvarende 4-takts motor 
kun har et tab på 4%. Støjen er min
dre, og det gør det nemmere at arbej
de i længere perioder. Endelig er

drejningsmomentet 21% højere, og 
det medfører bedre sejtrækningsev
ne og længere levetid.

En normal 4-takts motor smøres af 
en oliebeholdning i krumptaphuset, 
men det er ikke praktisk på et red
skab der skal kunne anvendes i alle 
stillinger, altså også næsten med 
bunden i vejret, som det kan fore
komme på en motorsav og en 
buskrydder. Derfor smøres 4-MIX 
motoren af olie som er blandet i ben
zinen i forholdet 1:50. Det er den 
allerførste 4-takts motor der smøres 
på denne måde. Smøringen sker uaf
hængigt af hvordan motorens positi
on er.

Figurerne viser hvordan det fore
går. I korthed føres denne olie-benzin 
blanding ind i et kammer over cylin
deren, og herfra gennem en bypass 
kanal på siden af cylinderen og ned i 
krumtaphuset. Når stemplet er oppe 
suges olie-benzinblandingen ind i 
krumtaphuset, og når stemplet går 
ned presses olieblandingen ud igen.

Det nye er bypass kanalen som 
betyder at man undgår olietank, olie
filter og oliepumpe til motoren. En 
enkelt ulempe er der: Ventilerne skal 
kontrolleres efter 135 timer - men 
denne service tager højst 5 minutter.

Når 4-takts motoren ikke hidtil er 
brugt i håndredskaber skyldes det at 
denne motor er større og tungere 
end den tilsvarende 2-takts motor. 
Gennem udviklingsarbejdet er det 
lykkedes at nedbringe denne forskel 
så 4-MIX motoren kun er “marginalt” 
større end 2-takts motoren.

Den nye motor bruges foreløbig 
kun i én maskine - græstrimmeren FS 
100. Motoren er på 31,4 cm3 og 1,4 
hk. Vægten uden skæreværktøj og 
skærm er 5,4 kg. Prisen er relativt høj 
- 5.890 skr.

Til sammenligning har Stihis hidtil 
største model af græstrimmer FS 55 
en motor på 27 cm3 og en effekt på 
1,0 hk - og den vejer 4,9 kg. Den ny 
maskine er altså lidt kraftigere i 
motoren og lidt tungere.

Det der interesserer Skovens læse
re er nok om den tilsvarende motor 
kunne komme i motorsave. Her kan 
man sammenligne med Stihis mind
ste motorsav, MS 170, som har en 
motor på 30 cm3 og en effekt på 1,8 
hk. Med andre ord - 4-MIX motoren 
er i den udgave der er lavet nu for lil
le til motorsave.

sf

Læs mere om de to fabrikater på 
www.husqvarna.dk og www.stihl.dk

358 SKOVEN 8 2003



( DRIFTSTEKNIK / KORT NYT

mm

■

Si.

wmh.v •»-
-å*

SPf<-*73r *ar ..iPfA

Træfældningsretter

Det er producentens måske ikke 
helt mundrette oversættelse af 
“trådfållriktare”. Den kan bruges 
ved fældning i stedet for en kile 
for at skubbe træet i den ønskede 
retning.

Redskabet hedder RH-Pusher. 
Det er en lang stang hvis ene ende 
sættes op mod et træ der skal fæl
des, og den anden ende sættes 
ned i jorden; hvis jorden er blød 
kan man sætte den på et træstyk
ke der fordeler vægten.

Der er fem modeller. Den mind
ste RH-Pusher I vejer 12 kg, læng
den på stangen kan varieres mel
lem 115 og 255 cm, løftekraften er 
1500 kg og prisen er 2450 skr. Den 
nyeste model, RH-Pusher IV har de 
tilsvarende data 20 kg, 135-270 cm 
og 2500 kg.

Denne type skovningsudstyr er 
vist ikke kendt herhjemme, men i 
Sverige findes flere forskellige 
fabrikater.

Kontakt: Reipal AB, tlf. 0046 413 249 48

Får til landskabspleje
Landsforeningen Dansk Fåreavl har 
netop udgivet et temanummer af 
deres tidsskrift om “natur- og land
skabspleje”. Baggrunden er en sti
gende interesse for at bruge får til at 
holde plantevæksten nede i naturom
råder,

Der er en artikel om pleje af 
græsarealer op til skov, afgræsning i

juletræskulturer, pleje af ferske enge 
og frøgræsafgrøder med får, og mere 
generelle synspunkter på natur- og 
landskabspleje.

Temabladet kan bestilles gratis på 
telefon 96 80 12 55 (Landskontoret 
for Dansk Fåreavl). E-post 
faareavl@sheep.dk - hjemmeside 
www.sheep.dk

LJ»

%é* 3
&Å ‘ s-

•• ..Av'-'V.-'

Mange fåreracer egner bedre end kreaturer til at pleje naturområder der er åbne 
for publikum.

Brdr. Svanebjerg if§|]
*fDlEU *

Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 
Renholdelse og stabklipning af juletræer

3 63
Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 

Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 33 77 ■ fax 56 72 57 02 
Forhandling af a nlægsrør til overkørsler
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Vimek 404 R - en specialmaskine til udrensning. Billedet viser maskinen under arbejde, hvor kranen er forrest.

Udrensning med 
maskine
Flere maskiner kan klare 
fældning af små træer - 
hugst af skrub, udrensning 
eller hugst af energitræ. 
Men de er generelt dyrere 
end en mand med kratryd
der.

Udrensning er en af de opgaver som 
ikke er mekaniseret fuldt ud. En 
mand med kratrydder kan betegnes 
som en delmekanisering.

I Sverige undersøger man mulighe
derne for en fuldmekanisering, især 
fordi det kan være svært at få

arbejdskraft til opgaven. Mange skov
ejere bor ikke på ejendommen i dag, 
og i det tyndtbefolkede Nordsverige 
er det meste skov ejet af store selska
ber. SkogForsk skønner at der er 
behov for udrensning af 800.000 ha 
skov i Sverige.

Vimek 404 R
For to år siden viste Vimek en proto
type på en maskine som de siden har 
arbejdet videre på. Den er nu klar til 
salg under navnet Vimek 404 R.

Basismaskinen har 4 hjul, og den 
har knækstyring samt styring på 
“bag”akslen (som er forrest når 
maskinen arbejder). Styrevinklen er

80 grader, og den indre venderadius 
er kun 80 cm. Maskinen er kun 160 
cm bred, og den vejer 2,8 ton. Alt 
dette gør at den er meget smidig, 
kommer ind hvor der er lidt plads og 
er skånsom mod jordbunden.

Det mest nyskabende ved maski
nen er aggregatet, kaldet Vimek 
Stjårnrojare. Det er to runde plader 
på 65 cm i diameter og med 9 ud
skæringer der fungerer på samme 
måde som (og lyder som) en over
dimensioneret hækklipper.

Den kan lave 3 klip i sekundet, og 
den påvirkes ikke af sten. Den klarer 
træer med en diameter op til 12 cm 
(det er ikke oplyst om den er
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Aggregatet på Vimek 404 R. Kulturareal efter udrensning med Vimek 404 R.

afprøvet i hårde træarter som bøg og
eg).

Den er egnet til træer op til 5,5 m 
højde. Kranen er 5 m lang.

Maskinel udrensning blev diskute
ret fornylig på en konference arran
geret af SkogForsk. Der blev stillet 
spørgsmål ved om de rette maskiner 
er udviklet. Om Vimek 404 R blev det 
nævnt at motoren med sine 18 kW 
måske er for svag, og at der kræves 
fortsat udvikling.

Sagen er at en mand med kratryd
der er uhyre billig i anskaffelse og ret 
billig i drift. En maskine skal derfor 
have en meget høj præstation for at 
kunne klare sig over for den manuel
le metode.

På Elmia var der flere danskere 
som kiggede på Vimek’en og fandt 
den interessant. De mente at basis
maskinen er for lille til at bruges til 
andre opgaver, og derfor er det 
svært at få driftstimer nok til den.

Men aggregatet kan monteres på 
andre maskiner - fx skovningsmaski
ner - som kan udnyttes hele året. Det 
kan også monteres på en lang kran 
og bruges til naturpleje på blødbund, 
eller langs veje og jernbaner hvor det 
kan være svært at komme til.

Der blev opgivet priser på 625.000 
skr for basismaskinen og 50.000 skr 
for aggregatet.

Andre aggregater
De store fabrikanter var som nævnt 
ikke med på Elmia, men i fagpressen 
har der været omtalt flere interessan
te løsninger.

Rottne 2004
Rottne 2004 er en lille skovningsma
skine som kan forsynes med et aggre
gat der kan klare træer op til 10 cm.

Kranen skal have to ekstra cylindere 
som sikrer at aggregatet altid er lod
ret.

Det anbefales også at sætte større 
hjul på for at give større frihøjde. 
Efter beskrivelsen at dømme er den 
især egnet til at slå skrub i kulturer, 
idet den kan køre på kulturarealet og 
køre over træer på op til 2 m uden at 
skade dem.

Timberjack 720/730 
Timberjack har udviklet et fældeho
ved der kan håndtere op til 10 træer 
ad gangen; et træ klippes over og 
fastholdes af aggregatet, derpå fæl
des et nyt træ som fastholdes osv. 
indtil hele bunken løftes ud og 
lægges på sporet. Det kan monteres 
på fx Timberjack 770 hvis maskinen 
skal være bestandsgående, og større 
maskiner hvis den skal køre på spo
rene.

r-.‘

Timberjack 720 klipper træerne over 
og kan håndtere op til 10 træer ad 
gangen.

Fældehovedet bruger en kniv til at 
klippe træerne over. Fordelen ved 
kniven er at den er ret robust; den 
skades ikke af sten og sand og arbej
der hurtigt ved små dimensioner. 
Kniven kan skubbes ned gennem et 
snelag eller moslag for at give lavest 
mulige stød.

Der kommer knusninger i veddet 
ved større stød, og derfor er aggrega
tet bedst til energitræ. Det kan fælde 
træer på op til 30 cm i diameter 
(nåletræ).

Det kan anvendes i en naturlig 
foryngelse hvor der skal fjernes man
ge træer på 4-8 m højde, til udrens
ning i en plantet kultur, men også til 
en førstegangs tynding. Ifølge Tim
berjack er der overskud på indgrebet 
hvis der hugges over 15 m;,/ha og 
mindst 300 træer/time.

Hvis det skal være økonomisk 
interessant skal det kombineres med 
en bestandsgående flishugger. Tim- 
berjacks erfaringer er at arbejdet 
indebærer meget kranarbejde, og der 
kræves en god kran og styresystem. 
Aggregatet er bedst egnet til små 
basismaskiner, og man skal vælge 
bevoksning med omhu for at få en 
god økonomi.

Netop nu tilbydes 5 styk 720 
aggregater til 200.000 skr. (se hjem
mesiden).

Timberjack 730 ligner 720, men 
har en nivelleringscylinder der hol
der aggregatet lodret. ■

sf

Kilder:
Brochurer fra Vimek 
Skogen 6-7/03, Skogsteknik 3/2002 
www.rottne.com - her findes en brochure 

med billede af aggregatet. 
www.timberjack.se - her ses bl.a. en 12 

sides brochure om 720.
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Gaveønske:
Fredskov uden 
ejendomsskat

Af skovfoged, direktør 
Torben Ravn, A/S Plantnings

selskabet Sønderjylland

Forslag om at al fredskov 
fritages for ejendomsskat 
for at genskabe den økono
miske balance.

Skovbruget har siden orkanen 
december 1999 befundet sig i en dyb 
krise. Indtjeningen i skovbruget har 
aldrig været dårligere, hvilket Dansk 
Skovforening og Skov- og Naturstyrel
sen med deres regnskabstal også kan 
dokumentere.

Hver dag bliver der afskediget per
sonale, som i mange år har haft 
deres arbejde i de danske skove, og 
som troede at her skulle de også 
afslutte deres tid som aktive på 
arbejdsmarkedet.

Stormfaldspakken har muliggjort 
tilplantning af de ødelagte skovarea
ler, men det kniber nu gevaldigt med 
midler til den fremtidige pleje af sko
vene.

Alt dette er kedeligt, for Danmark 
har brug for skovene:
• Til et aktivt friluftsliv
• Til sikring af vort grundvand
• Til at rense luften og til produkti

on af ilt
• Til produktion af træ og energi
• Til at sikre den biologiske mangfol

dighed i det åbne land
• Til at skabe læ og klima omkring 

vore boliger
• Til at skabe livsglæde

Fjern ejendomsskat
Danmark er det eneste nordiske land, 
som pålægger sine skovejere at beta
le ejendomsskat. Ejendomsskat er en

af de tungeste byrder for skovbruget 
- derfor må Dansk Skovforening gøre 
noget ved dette altoverskyggende 
problem.

Om få år (1805, red.) fylder den 
danske lovgivning om fredskov 200 
år. Var det ikke passende i den anled
ning at foreslå Folketinget, at den 
danske befolkning som gave til skov
bruget gav en fritagelse for ejen
domsskat på vore fredskovsarealer.

Befolkningen får i dag utroligt 
mange gratisydelser fra vore skove, 
og i fremtiden ønsker alle derudover 
mere skov. Derfor kunne en sådan 
gave være vejen frem.

Vi må have ejendomsskatterne 
fjernet og den økonomiske balance 
genskabt, hvis dansk skovbrug skal

G
.v-
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Ejendomsskat er en af de tungeste byr
der for skovbruget, skriver direktør 
Torben Ravn. Derfor må Dansk Sko
vforening gøre noget ved dette altover
skyggende problem.

overleve. En sådan fritagelse må 
være et mål som alle skovejere i Dan
mark kan bakke op om - det er nu 
eller aldrig - det håber jeg meget 
Dansk Skovforening er klar over! ■

Debat om ejendomsskat
Emnet ejendomsskat har senest været debatteret i Skoven 5/03, s. 258 og 
Skoven 6-7/03, s. 308, 309.

Emnet har været kommenteret fra Skovforeningens side i lederen i Sko
ven 5/03 - samt i den skriftlige beretning som er sendt til foreningens med
lemmer.

Læs også den mundtlige beretning på generalforsamlingen fra Skovfore
ningens formand - på www.skovforeningen.dk - nyheder -16. juni. Et par 
enkelte citater:

En bedre økonomi i skovbruget vil forbedre mulighederne for at arbejde lang
sigtet og med kvalitet i skovene. Det vil gavne hele samfundet.

Der er brug for generelle forbedringer af økonomien her og nu - og politisk 
kan det kun ske gennem skattelettelser. Skattelettelser er ikke nok til at redde 
skovbrugets økonomi, men de er det første nødvendige skridt.........

Skovforeningen vil gennem sommeren og efteråret holde tæt dialog med poli
tikerne for at få den nødvendige løsning på situationen.

Red.
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På katastrofekurs
I løbet af foråret har mange aviser skrevet om skovbru
gets økonomi, bl.a. gennem interviews med skovejere. 
Den nok hidtil mest markante artikel stod i Børsen den 
9. juli hvor denne overskrift kunne læses med store 
typer på forsiden.

Skovejerepå
De danske skovejere er Mder stort pres Jst£* 

at drbe 350 mio. kr j år

»»“SSÆSt
Æsassiu
re nder. De, er en ,n;S . 
konkurrence fra Østeuro
Pa, der knækker de danske
skovejere. »Situationen er 
S®"*!® enkelt katastrofal
Markedet er så dårligt ,t
en del skovejere sletlkke Kan sælge deres

,(,er for-

En stor artikel på side 4 fortæller 
at landets skovejere er på vej til at tabe 350 millioner kr 
i år, og der er ingen udsigt til bedre tider. Årsagen er 
massiv konkurrence fra Østeuropa.

Prisen på bøgetræ er faldet fra 900 kr/m:i i 1999 til 600 
kr i dag. Skovforeningens formand, Lars Wilhjelm, 
siger til avisen, at det er næsten umuligt at konkur
rere med Østeuropa - de har andre lønninger og 
miljøforhold, og de laver efterhånden nogle fornufti
ge kvaliteter.

Halvdelen af de danske savværker er lukket på tre 
år, så der i dag kun er ti større værker tilbage. Feld- 
borg Emballage- og Pallefabrik siger at de vil fyre folk 
efter sommerferien. Mens Hvalsø Savværk forsøger 
at udvide kapaciteten - de mener ikke priserne kom
mer op, så de prøver at reducere omkostningerne.
Det tilføjes at i Tyskland og Frankrig er industrien 
også i krise - alene i Tyskland er der lukket 1000 
savværker på fire år.

Lars Wilhjelm understreger, at situationen er “gan
ske enkelt katastrofal”. Markedet er så dårligt at en 
del skovejere slet ikke kan sælge træ, næsten uanset 
hvilken pris de forlanger. Og han fortsætter:

“Stort set samtlige vore medlemmer kører med 
underskud i øjeblikket. I første omgang forsøger en del 
at øge hugsten for at kompensere for de lavere priser. 
Det er en uholdbar situation som kan gå ud over sko
venes naturværdier. Resultatet kan meget vel blive at en 
række skovejere bliver tvunget til at sælge, fordi det 
ikke kan lade sig gøre at tjene på skovdrift herhjemme.”

1 en boks til artiklen fortælles at krisen kan forvandle 
hele skovbruget til et hobbyforetagende hvor folk med 
formue har skov for fornøjelsens skyld. Lars Wilhjelm 
mener at skovdrift er ved at udvikle sig til et filantropisk 
projekt for folk der ikke skal leve af det.

Også statsskovene
Børsen fulgte op på emnet de næste dage. Den 11. juli 
oplyser vicedirektør Jens Peter Simonsen, Skov- og 
Naturstyrelsen, at statsskovene også er ramt af falden
de træpriser. Han vil ikke afvise at det kan føre til nye 
afskedigelser ud over de 70 der blev fyret sidste som
mer.

De faldende priser på træ har medført at styrelsens 
__ indtægter fra træsalg er faldet fra 243 mio. kr i 

1999 til forventet 172 mio. kr i år. Styrelsen er lige 
nu lidt efter budgettet, men håber at kunne ind
hente efterslæbet i løbet af efteråret.

Ingen skattelettelser
En anden artikel i Børsen samme dag giver ikke 
håb om en hurtig løsning.

Lars Wilhjelm siger til avisen at som et mini
mum skal ejendomsskatten hægtes op på indkom
sten så man ikke betaler skat med mindre man har 
en indkomst.

Skattepolitisk ordfører for de konservative, Char
lotte Dyremose, har sympati for skovene og er enig 
i at jordskatterne er for høje. Men skovejerne skal 
ikke vente skattelettelser, fordi regeringens primære 
mål er lavere indkomstskatter. “Der skal være lige
stilling, og når man ejer noget jord, så betaler man 
skat. Tiden er ikke til at fritage enkelte erhverv”, 
siger hun.
Dansk Folkepartis skatteordfører, Michael Dencker, 

afviser også Skovforeningens krav.
Han vil ikke have særordninger for

1
Skovejere pa 
katastrofekurs

k Skattepolitisk ordforer for de 
konservouve Charlotte Dyremose 
hor sympoo for skmene 
og er enig i at jordskotterne 
penerett er for høje.
Alligevel kan hun ikke se politisk 
mulighed for ot fa skovejernes 
skotteonsiter opfyldt nu.
Ovenfor ses Borsens forside 

fra onsdog.

Ingen skattelettelser
til de danske skove

™ ™ ____________________________________
Dansk Skov
forening vil have 
r -isygt jordskat- 

‘-nveier'

532=2 SUs? ll§§=
'»s nu. Skovejerne O ■ ..-.lettelser

kerne til afskaffe 
omlægge beskatningen

■ Dansk

skovbruget. Han mener, at erhvervet må tilpasse sig 
konkurrencen østfra - det er ikke rimeligt at hver gang 
noget går galt skal det offentlige komme med et subsi
die.

Kilder.Børsen 9.7.03 og 11.7.03
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Den

Tekst og foto: 
Journalist Max Steinar

Douglas'en i Silkeborg Søn
derskov har igen fået den 
officielle titel som Danmarks 
højeste, opmålte træ.

Det er 50,60 m og rummer 
25 m3 - opnået på omkring 
120 år.

Det mest overraskende 
er at den siden sidste 
opmåling i 1997 er vokset 
cirka 160 centimeter i høj
den.

I jantelovens hjemland er det logisk 
med et ordsprog som ’’Træerne vok
ser ikke ind i himlen”.

Douglas granen kommer fra Nord
amerika, og kender derfor ikke de 
danske regler om at bøje nakken. I 
Sønderskoven (nær Kongestolen) 
under Silkeborg Statsskovdistrikt fin
des en større bevoksning med doug- 
las, og her er der flere træer på 45 
meters højde eller mere.

Det højeste træ blev i 1997 opmålt 
med laser til 49,02 meter, og det fik

Rekordtræet har sin oprindelse som 
efterbedring i en bøgeforyngelse, hvor 
det blev indplantet i 1880’erne. Siden 
da er bøgene blevet op mod 30 meter 
høje, men denne douglas er lige over 
50 m. Jørn Skov ses i toppen hvor 
hans hjelm og hoved kan anes.



rækker
mod himlen

( STORE TRÆER

derfor titlen Danmarks højeste, kend
te træ.

Den titel tog en Abies grandis på 
Rye Nørskov nogle år efter. Her blev 
også brugt en laser højdemåler der 
målte det enlige træ i en nordvendt 
slugt til 52,50 meter (Skoven 12/01).

Kort tid efter faldt dette træ des
værre efter en meget uheldig kombi
nation af først et lag tøsne, senere en 
storm fra nord (Skoven 4/02).

Eksakt højdemåling
Derfor kunne statsskovfolkene i Sil
keborg igen se douglas’en i Sønder
skoven knejse mod himlen med sik
kerhed for, at her står Danmarks 
højeste, kendte træ. Men præcist 
hvor højt er det i dag?

Jørn Skov er trefoldig dansk 
mester i træklatring, og han har en 
dyb fascination og glæde ved at klat
re i Danmarks højeste træer. Han og 
fire af hans lige så klatreinteressere- 
de kammerater foreslog distriktet, at 
de skulle opmåle træet.

Det sagde skovrider Niels Juhl 
Bundgaard med glæde ja tak til, og 
en smilende maj lørdag skulle "top- 
forsøget” finde sted. Som andre 
meget høje graner har douglas’en 
ikke grene den første snes meter, 
men det havde Jørn Skov & co. en 
meget hurtig løsning på.

Ved hjælp af en primitiv, men 
smart slynge kastede de - efter nogle 
forsøg - en lille sandsæk, hvori en 
tynd snor var fastgjort, op over en af 
de nederste grene. Et rigtigt godt øje
mål og mange timers træning er en 
absolut forudsætning for, at metoden 
er brugbar!

Sandsækken landede på jorden, og 
med den tynde snor trak de selve

Douglas i private skove
Flere steder i det private skovbrug har man også fået øjnene op for doug- 
las’ens kvaliteter, som for eksempel hos Frijsenborg Skovbrug.

- Douglas passer af flere årsager fint ind i den strategi, som vi i dag dri
ver skoven efter, fortæller skovrider Jimmy Enevoldsen. - Det interessante 
ved douglas er, at den er en klimakstræart; den kan tåle skygge under 
andre træarter, den har en lang livscyklus, og så har den et ret tungt, stabilt 
ved.

Frijsenborg arbejder meget med at ændre skoven fra den klassiske høj
skov, som i en alder af ca. 100 år bliver afdrevet, og tilplantet på ny, oplyser 
Jimmy Enevoldsen:

- Nu laver vi selvforyngende skovbrug, blandt andet for at spare på jord
behandling og kulturpleje. Douglas klarer sig bedst på de grusede jorder. 
Når jorden er bedre, med et højere lerindhold, planter vi bøg. På ren lerjord 
plantes eg.

- Vi har megen nedbør her på den jyske højderyg, som douglas med sit 
dybgående rodnet formår at udnytte uden samtidig at udpine jorden. Høj
den på douglas holdes kun nede af blæsten, men træet er et stensikkert 
kort, for det er også robust overfor snyltere og sygdom.

- Det er altså ikke enten eller mellem bøg og douglas. Det er snarere et 
forsøg på at finde de optimale områder fra gang til gang, og her er jordbun
den altafgørende, konkluderer Jimmy Enevoldsen. - Desværre er vildtet 
meget glade for douglas. Derfor er man nødt til at hegne, hvilket ikke er så 
godt ud fra et natursynspunkt.

Frijsenborg har netop plantet cirka 100 hektar på Wedellsborg. Det brin
ger godsets samlede areal med douglas op på cirka 300 hektar ud af de i alt 
5.500 hektar med skov.

klatrerebet op over den samme 
gren.

Jørn Skov brugte den specielle 
grigri til at "hejse” sig op til den 
nederste gren. Herfra foregik det på 
abemands maner mod toppen, skjult 
af grene og nåle højere oppe.

50f60 meter
Ved hjælp af den tynde snor trak 
Jørn Skov enden af et målebånd op 
mod toppen. Toppen viste sig at 
være ganske stabil at stå i.

Til at begynde med troede Jørn 
Skov, at han blot ved at række armen 
op kunne strække målebåndet op til 
selve topskuddet, men det måtte han 
opgive. Han råbte til kollegaerne på 
jorden om at skære en pind til, og 
igen ved hjælp af den tynde snor trak 
han et spinkel ahorntræ op.

Nu kunne han nå toppen, og nede 
på jorden fulgte skovrider Niels Juhl 
Bundgaard med spændte øjne måle- 
båndets aftagende vindinger på rul
len. Til sidst var alle 50 meter ude, og
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Inden klatringen fik Jørn Skov monte
ret et kamera på sin hjelm, hvilket 
TV2 Østjyllands seere har nydt godt af.

Jørn Skov trak stadig. En målestok 
måtte tages i anvendelse, før højden 
kunne endelig fastslås: 50,60 meter.

Som var træet hans eget barn, 
blev den storsmilende Bundgaard 
lykønsket fra højre og venstre, mens 
TV2 Østjylland og andre medier fast
holdt øjeblikket.

Normalt, flot topskud
Vel nede på jorden igen fik Jørn Skov 
et stort håndtryk af Bundgaard, som 
var meget spændt på at høre detaljer 
om træets top.

- Det er satme’ et fint træ!, konsta
terede Jørn Skov bramfrit. - Det står 
ret og strunk med et helt normalt 
topskud. De fleste andre meget høje 
træer ”dør” i toppen, de bliver flade 
på grund af vindens påvirkning. Men 
træet her gror stadig med et flot top
skud.

Bundgaard ville vide, om træet 
havde haft brækket toppen, hvilket 
ikke var tilfældet.

- Det er jeg meget overrasket over 
at høre, fortæller Bundgaard. - Vi 
frygtede, at toppen var brækket i 
orkanen i 99, så det er rigtigt godt 
nyt at høre, at vi har taget fejl. Noget 
kan tyde på, at der stadig er meget 
potentiale i det træ, når det har groet 
cirka 30 centimeter om året i gen
nemsnit siden 1997.

1 forbindelse med den tøsne og 
nordenstorm, som tog livet af det tid
ligere rekordtræ på Rye Nørskov, fik 
douglas’en i Sønderskov også

’’tærsk”. Mange af de nederste tykke 
grene brækkede af. Men træet bevi
ser ved alle de mange vanris, som 
stritter frem, også på denne vis sin 
livskraft.

25 m3 stamme
Jørn Skovs far - tidligere skovrider på 
Fussingø, Johannes Skov - kiggede 
med, da sønnen og kammeraterne 
gik til tops. Han og Sønderskovens 
skovfoged, Allan Stjerne Hansen, var 
nysgerrige efter at vide, hvad træets 
rumfang var. Derfor tog Jørn Skov 
diameteren på træet i 25 meters høj
de.

Hidtil har Stjerne Hansen gået ud 
fra, at træets stamme rummede 19,80 
kubikmeter, som træet blev opmålt

Da først det var lykkedes at få en snor 
op over en af de nederste, tykke gre
ne, var Jørn Skov hurtigt til tops.

til i 1997. Men det kan nu beregnes til 
25 kubikmeter.

- Et bevis på reglen om god, jysk 
underdrivelse, mente Niels Juhl 
Bundgaard.

Silkeborg Statsskovdistrikt har 
sandsynligvis også rekorden for både 
landets højeste sitka og nobilis, oply
ser Bundgaard: - For fem år siden fik 
vi lasermålt en sitka på 46,5 meter, 
og flere nobilis graner nærmer sig 40 
meter.

De første frø i 1860'erne
Grundlaget for kæmpetræet og de 
snesevis af andre meget store doug- 
las i Silkeborg skyldes ifølge overle

veringen en håbefuld forstkandidat, 
som i 1880’erne kom hjem fra en rej
se til Nordamerika med en pose frø. 
Angiveligt trak andre forstfolk i sam
tiden overbærende på skuldrene, 
men denne grundlæggende skepsis, 
dybt forankret i dansken, blev hurtigt 
gjort til skamme.

Niels Bundgaard har trods ’’detek
tivarbejde” ikke kunnet få historien 
verificeret. Men han hælder mest til 
den teori, at distriktet fik de første 
frø af douglas fra Skotland eller fra 
Frankrig i slutningen af 1860’erne. 
Senere blev der indkøbt frø fra en 
frøhandler i Californien.

Rekord træet står i en bevoksning 
som stammer fra en delvist mislykket 
selvforyngelse af bøg. Derfor blev 
der i begyndelsen af 1880’erne ind
plantet douglas i hullerne. Douglas er 
velegnet til at udfylde mindre huller i 
bøgeforyngelser.

I dag har toppen af bøgene nået 
25-30 meters højde. Og douglasgra- 
nerne har altså nået næsten dobbelt 
så højt op.

Træt af ensidig lovprisning 
af løvtræ
- Jeg synes, det er kreperligt at høre 
alle med eller uden forstbaggrund 
udelukkende snakke om løvtræ i dis
se år, siger Niels Juhl Bundgaard. - 
Der er ikke megen fornuft eller øko
nomi i at kræve løvtræ på alle jyske 
jorder.

- På de typiske jorder ved Silke
borg tager det over 200 år at få en 
bøg med den diameter, som man kan

< '
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Jørn Skov havde følgeskab af fire lige 
så klatreglade kammerater.
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Storme har været hård ved douglas- 
granen. Hvor grenene brækker af, sky
der vanris ud, og det gjorde opstignin
gen mere besværlig.

frembringe i løbet af 100 år på sjæl
landsk muld. Vi jyder elsker også bøg 
og andre løvtræer, og vi skal også 
nok tage vare på det, men området 
ved Silkeborg er tilsyneladende helt 
ideelt for douglas. Jorden er så tilpas 
dybgrundet, at de både er godt for
ankret i jorden og har en god vand
forsyning.

- At vi i dag kan konstatere, at Dan
marks højeste træ er i fortsat vækst, 
er med til at underbygge vor strategi 
om at satse på douglas.

- Silkeborg Statsskovdistrikt er 
uden for diskussion det distrikt i 
Danmark, som satser mest målrettet 
på douglas. I dag har vi mere end 250 
hektar med douglas som hovedtræ - 
hvoraf en tredjedel aldrig må røres - 
plus et meget stort areal, hvor der 
står douglas blandt andre træarter. 
Når vi planter rødgran, er der ind
blandet mellem en fjerdedel og en 
tredjedel douglas.

- Douglas’en har problemer i ung
dommen, hvor rødderne er svage, så 
den let trykkes skæv af vinden, og så 
kan rødgranen yde støtte. Rødgranen 
har derimod problemer i alderdom
men, hvor den er sårbar overfor syg
domme og stormfald. Derfor fældes 
de fleste ældre rødgraner, og doug
las’en tager over. Denne strategi har 
vi plantet efter de sidste seks - syv år.

- Og når vi laver skovrejsning, har 
vi normalt douglas med i granplant
ningerne. Naturnær skovdrift, smukt

skovbillede, biologi og økonomi - det 
hele hænger sammen, hvad douglas 
angår, specielt her, hvor douglas står 
blandet med bøg og andre løvtræer.

Den fremherskende vestenvind vil 
nok forhindre voldsomt meget højere 
douglas i Danmark, men hvor gam
mel træarten kan blive i Danmark, 
har vi af indlysende grunde stadig til 
gode at finde ud af. Men Bundgaard

Store træer i udlandet
Nordamerika er stedet, hvis man 
ønsker at se meget store eller tyk
ke træer. Kyst redwood (Sequoia 
sempervirens) på 100 til 110 
meters højde og en alder på 1.500 
til 2.000 år.

Eller Sequoiandendron gigante- 
um træer. Verdens største (ikke 
højeste) træ står i Sequoia Natio
nal Parken i Californien. Det er 
83,8 meter højt, og har et volumen 
på knap 1.500 kubikmeter. Alderen 
skønnes til 2.300 - 2.700 år.

På Forstamt Stavenhagen i 
Mecklenburg-Vorpommern i Nord
tyskland findes en levende stilkeg 
på mindst 1.200 år. Dens diameter 
er på ca. 3,50 meter, dens højde 
ca. 35,5 m, og træet rummer ca. 
180 kubikmeter ved. Træet står i 
en gruppe på fem ege af samme 
alder. Egene kaldes “Die Ivenacker 
Eichen”
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Med stigende begejstring studerer 
skovrider Niels Juhl Bundgaard den 
målestok, som skulle supplere det 50 
meter lange målebånd.

er sikker på, at den dobbelte alder af 
den nuværende kan de danske doug
las sagtens opnå:

- Der står gamle douglas mange 
steder i Nordamerika, som for 
eksempel Vancouver Island, British 
Columbia og Oregon. Træer på op til 
90 meters højde, og med en alder på 
500 - 600 år findes stadig. Så at håbe 
på 250 år i Danmark kan vel ikke 
være for optimistisk. ■

Bent, Steen og Jens ??? 
Er det ikke dem fra.........

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt. 
andre løvtræsorter kan have nteresse min. 25 m2, men gerne 
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311
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Naturnært skovbrug
og den globale C02-balance

Af professor, direktør 
Ernst-Detlef Schulze, Max Planck 

Instituttet, Jena, Tyskland

Skovbrug er et af midlerne 
til at nedbringe indholdet af 
kuldioxid i atmosfæren.

Urskovene binder meget 
kulstof. Men hvis de udnyt
tes frigives kulstof i en 
årrække, fordi kulstof i jor
den går i omsætning.

Naturnær skovdrift giver 
en forøgelse af kulstofbin
dingen. I øjeblikket kan den
ne binding dog ikke honore
res.

Atmosfærens indhold af COz (kuldi
oxid) har igennem årtusinder været 
forbavsende ens. Variationen er lille 
selv imellem istider og mellemistider. 
Indholdet bevæger sig imellem 190 
og 280 ppm, og indholdet har i de 
sidste 1000 år en middelværdi på 
280±5 ppm.

Denne stabilitet har ændret sig i 
den industrielle tidsalder. Ikke kun 
indholdet af kuldioxid, men også ind
holdet af metan og lattergas er steget 
eksponentielt siden 1880.1 år 2000 
andrager indholdet af CO2 i atmos
færen 360 ppm. Se figur 1.

Denne stigning stammer ikke fra 
oceanernes indhold af CO2 eller fra 
geologiske kilder. Dette viser målin
ger af atmosfærens iltindhold, som 
aftager parallelt med stigningen i ind
holdet af kuldioxid (1).

Forbrænding af fossile brændsler 
- olie, kul, gas - rykker dermed i 
fokus som årsagen. Men man bemær
ker samtidig, at forbrændingen af

Tabel 1. Den globale kulstofbalance 
fra 1990 til 2000 i milliarder tons C per 
år (6).

Emissioner
Fossile brændstoffer, 1990 6,3+0,4
- EU-15 1,1
-USA 1,6
- Tyskland 0,3
- Rusland 0,8

Tilvækst i atmosfæren, CO2 3,2±0,1 
Optagelse i havene, netto 1,7±0,5 
Optagelse i vegetation, netto 1,4±0,7

Udledning fra land- og skovbrug 1,6 
Optagelse i vegetation, brutto 3,0
- Europa 0,4
- USA 0,8
-Sibirien 1,3
-Troperne 0,5

fossile brændstoffer udløser mere 
CO2, end der optages i atmosfæren.

Dette betyder, at en del af den 
udløste kuldioxid bindes i oceanerne 
og i kontinenternes vegetation: Cirka 
20 % optages i vegetationen, 30 % i 
havene, og 50 % - eller 6 milliarder 
tons C per år - i atmosfæren. Jf. tabel 
1.

Følgerne af denne forøgelse af 
atmosfærens indhold af CO2 er efter
hånden tydelig, og det globale CO2 

kredsløb er i store træk klarlagt. Ud 
fra modeller kan man skønne, at luf
tens temperatur vil stige med den sti
gende CCh-koncentration - dog med 
en bestemt forsinkelse, som skyldes 
rent fysiske grunde.

I det seneste årtusinde har afvigel
sen fra de flerårige gennemsnitstem
peraturer været større end de natur
lige klimasvingninger. Den tempera
turstigning, der nu kan forventes, lig
ger imellem 1 og 3°C afhængig af, på 
hvilken måde og i hvilken målestok

menneskene udnytter de fossile 
brændsler i de kommende år.

En forpligtelse til at ned
bringe CC>2-emissionen
Disse erkendelser har medført en 
hurtig reaktion fra den politiske ver
den. 1 1992 indledtes forhandlinger, 
som i 1997 førte til Kyoto-aftalen. Iføl
ge denne har de industrialiserede 
lande forpligtet sig til at nedbringe 
deres forbrug af fossile brændstoffer 
med fem procent i den første til
sagnsperiode 2008 - 2012 i forhold til 
deres forbrug i 1990.

Denne forpligtelse er ikke ligeligt 
fordelt på landene. For eksempel har 
Tyskland (og Danmark) forpligtet sig 
til at nedbringe deres forbrug med 21 
procent.

Allerede i 1997 stod det klart, at 
nogle lande ville få problemer med at 
nå de aftalte mål. Man har derfor 
diskuteret, om det er menneskeligt 
muligt at ændre kontinenternes 
naturlige kulstofbalancer, således at 
nettobindingen forstærkes, og udled
ningen formindskes. I Kyoto-aftalen 
har man aftalt fire muligheder for 
dette:

- Fremme af skovrejsning og for
mindskelse af skovrydning (artikel 
3.3)

- Forøget kulstofbinding ved ænd
ret skovbehandling (artikel 3.4)

- Handel med kulstofkvoter imel
lem de industrialiserede lande (JI = 
joint implementation: Artikel 6)

- Handel med kulstofkvoter med 
de cirka 145 udviklingslande (CDM = 
clean development mechanism: Arti
kel 12)

Binding i urskovene
Det er forholdet imellem skovryd
ning og skovopbygning, der i et glo
balt perspektiv er afgørende for kon
tinenternes nettobinding af kulstof.
På dette område har de tilbage
værende urskove en særlig rolle at
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Oversætterens
bemærkninger:
Når skove indgår med så stor vægt i 
det globale kulstofkredsløb, skyldes 
det fotosyntesen: Ved hjælp af sol
energi omdanner træernes blade luf
tens kuldioxid til organiske forbin
delser og ilt. Kulstoffet bliver lagret i 
ved, rødder, blade, samt i organisk 
stof i jorden. Vegetationen dræner 
på denne måde atmosfæren for cirka 
100 milliarder tons kulstof årligt.

Når atmosfærens indhold af kuldi
oxid alligevel er relativt konstant, så 
skyldes det, at det bundne kulstof 
igen strømmer ud i atmosfæren. Det 
sker dels ved mineralisering - ned
brydning - af døde plantedele, dels 
ved ånding, hvor planterne skaber 
energi ved at nedbryde organiske 
forbindelser til kuldioxid og vand.

En vigtig oplysning i den oversat
te artikel er henvisningen til, at sko
ve og særlig urskove løbende binder 
mere kulstof, end de frigiver. Det vil 
sige, at der ikke altid er ligevægt 
imellem binding og frigivelse af kul
stof.

Normalt betragter man skove 
som CO neutrale: De udløser lige så 
meget kulstof, som fotosyntesen 
binder. Men der kan åbenbart ske en 
nettobinding af kulstof i jorden i 
form af muld og/eller tørv, og disse 
kulstofforbindelser har meget lange 
nedbrydningstider. Det er en del af 
dette muld- eller humuslag som 
mineraliseres efter renafdrift når der 
kommer varme til skovbunden.

Det er blandt andet derfor profes
sor Schulze fremhæver fordelene 
ved naturnært skovbrug og ulem
perne ved rydning af urskov, også 
selvom de tilplantes igen. Kulstofta
bet efter rydning af urskov oversti
ger i mange år bindingen fra de nye 
kulturer, og de nye plantager vil i 
nogle tilfælde aldrig nå samme kapa
citet for kulstoflagring.

Denne binding af kulstof kan vi 
påvirke, jf. oversætterens artikel: 
CCMagring i biologiske systemer - 
dyrkningsstrategier i jordbruget 
(Tidsskrift for Landøkonomi, 4/99: 
249-258).

Det er et oplagt emne for forsk
ning og forsøg, men det har des
værre ingen større bevillingsmæssig 
bevågenhed, selvom forskning og 
udvikling også er nødvendig for at 
kunne måle og kontrollere kulstof
bindingen.

Niels He ding
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Naturnært skovbrug giver muligheder for forøget kulstofbinding sammenlignet 
med det traditionelle aldersklassevise skovbrug. Dette burde kunne honoreres 
ifølge Kyoto-Protokollen (som er en international aftale om at nedbringe udslip
pet af CO2).

spille. I modsætning til tidligere anta
gelser viser det sig, at urskovene 
løbende binder betydelige mængder 
af kulstof.

Tabel 1 viser således blandt andet 
emissioner af kulstof fra de vigtigste 
industrilande og samtidig udlednin
gen fra jordbruget. Samtidig illustre
rer tabellen vegetationens kulstofbin
ding.

Det fremgår for eksempel, at EU

landenes samlede udledning (1.1 mil
liarder tons C) er mindre end den 
samlede årlige C-binding i de sibiri
ske urskove (1.3 milliarder tons C).

Hvis man udnytter urskovene - og 
genplanter - så ophører den løbende 
kulstof-binding. Det skyldes at 
nyplantninger endnu 20 år efter etab
lering udleder mere kulstof til atmos
færen, end de binder (2).

Ved rydning og udnyttelse af
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urskove frigives store C-mængder på 
grund af det store vedmasseforråd. 
Men samtidig forsvinder også den 
løbende binding af kulstof, der finder 
sted i urskovene. Gentilplantning 
erstatter ikke denne binding med det 
samme, fordi der sker en mineralise- 
ring - nedbrydning - af skovjordens 
humuslag, så der i mange år efter 
udledes mere CO2, end der bindes i 
de unge bevoksninger.

En omfattende udnyttelse af klo
dens urskove vil derfor have en 
umiddelbar og negativ indvirkning 
på klimaet.

Kyoto-protokollen er på mange 
måder vagt og uklart formuleret, og 
man måtte derfor udarbejde en til
lægsprotokol, den såkaldte ’’Bonn 
Aftale”, som blev endelig vedtaget i 
Marrakesh. Bonn Aftalen indeholder 
følgende punkter af særlig betydning 
for skovbruget:

- Den kulstofbinding, der er for
bundet med skovrejsning må med
regnes i det nationale kulstofbudget. 
Er der tale om, at skovrydningens 
negative indvirkning på det nationale 
kulstofbudget overstiger skovrejsnin
gens positive indvirkning, så kan det
te minus opfanges, hvis landets sam
lede skovbrug lagrer mere kulstof, 
end det udleder.

- Man må medregne kulstoflagring, 
som er en følge af en ændret skov
drift.

Man ønsker ikke at præmiere 
’’automatiske” virkninger som for 
eksempel forøget tilvækst, der er 
forårsaget af det større indhold af 
kuldioxid i luften og af regnens 
forøgede kvælstofindhold. Derfor 
blev det efterfølgende bestemt, at 
kun 15 % af den kulstofbinding, der 
kan dokumenteres som følge af en 
forbedret skovdrift, må indregnes i 
det nationale kulstofregnskab. Denne 
skrappe begrænsning gælder dog for
eløbig kun i den første tilsagnsperio
de (2008 - 2010).

CCh-binding i skovbruget
Ved bedre skovdrift har man længe 
blot set på forholdet imellem til
vækst og hugst. Er tilvæksten større 
end hugsten, så er der tale om kul
stofbinding. Man kan imidlertid pege 
på en række andre ændringer i skov
driften, som medfører forøget kul
stofbinding:

- Det traditionelle aldersklassevise 
skovbrug kan ændres til et mere 
plukhugstorienteret skovbrug. Denne 
skov har en større gennemsnitlig 
træmasse per ha og binder derigen
nem mere kulstof.

- Beslægtet hermed er opbygning 
af blandingsbevoksninger med høj 
omdriftsalder.

- Bevarelse af betydelige mængder 
dødt ved forøger også kulstofbindin
gen.

- Renafdrifter kan undgås. Derved 
sker der ikke mineralisering af over
jordens kulstofindhold, og dermed 
undgås udledning af kuldioxid fra 
skovjorden til atmosfæren.

Naturnært skovbrug frembyder 
således muligheder for forøget kul
stofbinding sammenlignet med det 
traditionelle aldersklassevise skov
brug. I henhold til Kyoto-Protokol- 
lens bestemmelser burde disse hono
reres.

En bedømmelse af kulstofbindin
gens værdi viser, at den ligger imel
lem 100 og 500 danske kroner per 
tons kulstof, der kan dokumenteres 
som mer-tilvækst imellem 2008 og 
2012 (4). Man har i Tyskland næret 
håb om at kunne ’’tjene” disse penge 
ved at ændre skovdriften. Denne i 
grunden rimelige forhåbning er dog i 
de løbet af de sidste klimaforhandlin
ger i høj grad blevet skuffet.

Først og fremmest har Rusland 
forstået at forhandle sig frem til en 
meget stor kulstofbindingskvote fra 
de russiske skove på 70 millioner 
tons C årligt. Dette tal kan sætte en 
prop i flasken for alle de øvrige euro
pæiske lande, der gerne vil godskri
ves en kulstofbinding på grundlag af 
en ændret skovdrift - indtil det er 
afklaret, i hvilket omfang og til hvilke 
priser den russiske kvote udbydes. 
Dernæst stiller de indgåede traktater

stadig en række åbne spørgsmål til 
mulighederne for anerkendelse af 
kulstofbinding som følge af ændret 
skovdrift.

De indgåede aftaler har bestem
melser om, at det kulstofforråd, de 
bestående skove indeholder, ikke kan 
tages i regning. Bestemmelserne er 
først og fremmest rettet imod ursko
vene, men det vedvarende skovbrug 
i Tyskland (og Danmark) omfattes 
også. Dette vanskeliggør en påvis
ning af, at ændret skovdrift kan med
føre forøget C-binding.

Indtil nu har Tyskland ikke 
bestemt sig for, om man overhovedet 
behøver at anvende artikel 3.4: 
’’Forøget kulstofbinding ved ændret 
skovbehandling”. Det er en paragraf, 
som man kan bruge, men man 
behøver det ikke.

Kan man ved teknisk aktivitet nå 
de reduktionsmål, som man har for
pligtet sig til - i Tysklands (og Dan
marks) tilfælde 21% nedskæring af 
udledningen i 1990 - så er brug af 
artikel 3.4 overflødig. At de potentiel
le bidrag fra land- og skovbrug må 
fremmes og medregnes er imidlertid 
sandsynligt. Jf. tabel 2.

Tabellen viser, at land- og skov
brug selv i det tætbefolkede Tysk
land kan yde et væsentligt bidrag til 
den krævede CO2 nedskæring. Ifølge 
tabellen cirka halvdelen.

Sammenligner man det meget sto
re behov for reduktion, som Tysk
land (og Danmark) har forpligtet sig 
til, så er det mindre heldigt, at man 
kun kan medregne 15% af skovenes 
bindingskapacitet. Derved præmie-

Tabel 2: Bioenergi og kulstoflagrings betydning for den tyske energi- og C-balan- 
ce (upublicerede tal).

Energi
PJ/år

Millioner 
tons C/år

Procent

Energiforbrug 1990 17.402 330 100
Reduktionsmål 2010 13.747 260 79

Bioenergi
- Landbrug
- Halm med mere 315 6,0 1,8
- Braklægning (2 mio. ha energiafgrøder) 263 5,0 1,5
- Skovbrug og træindustri 688 11,8 3,5

C-lagring
- Landbrug 5,1 1,9
- Skovbrug total (kun 15% kan medregnes) 8,1 2,5

Total 11,2
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Figur 1. Stigning i atmosfærens indhold af kuldioxid siden midten af 1700-tallet.

rer man ikke den forøgede kulstofbin
ding, som en ændret skovdrift med 
sikkerhed leder til.

Der opstår herved en betydelig 
risiko for, at bestemmelserne i Kyoto 
Aftalen udnyttes af virksomheder, 
som får et behov for at dokumentere 
nedsat C-udledning. Det er en nærlig
gende mulighed, at disse virksomhe
der via CDM-reglerne iværksætter 
rydning af urskov for derpå at til
plante de ryddede arealer og bereg
ne en kulstofbinding, som er tvivl
som i kvantitet og kvalitet. ■

Denne artikel er oversat og forkortet 
af Niels Heding, Skov & Landskab 
(FSL) efter Ernst-Detlef Schulze: Die 
Bedeutung der naturnahen Wald- 
wirtschaft flir den globalen C02-Haus- 
halt. AFZ-DERWALD 20/2002: 1051- 
1053.
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Den interne 
årsrapportering

i skovbruget del 2
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Nogle dyrkningsudgifter hænger ikke sammen med værdien af den stående ved
masse - men på den anden side kan de ikke undværes af hensyn til de fremtidige 
indtægter. Eksempler på sådanne udgifter er omkostninger til kulturanlæg, kul
turpleje og opstamning.

Af civiløkonom, skov- og 
landskabsingeniør Anders Jensen

En række udgifter i skoven 
hænger ikke direkte sam
men med produktionen af 
ved. De kan følges ved at 
beregne nøgletal.

Artiklen gennemgår krite
rier for udvælgelse af nøgle
tal.

Denne artikel er den sidste af to, som 
er et uddrag af min HD-afhandling. 
Artiklerne handler om de problemer, 
der er forbundet med årligt at afrap
portere udviklingen i en så langsigtet 
produktion som skovbrug. Den første 
artikel blev bragt i Skoven 6-7/03, side 
310.

I den foregående artikel blev forskel
lige metoder til værdiansættelse af 
den stående vedmasse undersøgt.
Det blev anbefalet at opgøre værdien 
af den stående vedmasse til nettorea- 
lisationsværdien.

Denne opgørelse viser værdien af 
vedmassen og kan derfor anvendes 
til at vurdere hvilken ændring der er 
sket i værdien af den stående ved
masse over året.

Udgifter som ikke hænger 
sammen med værdi af ved
Det er dog klart at der forekommer 
dyrkningsudgifter, der ikke har sam
menhæng med værdien af den ståen
de vedmasse, men som på den anden 
side ikke kan undværes af hensyn til 
de fremtidige indtægter.

Eksempler på sådanne udgifter 
kan være omkostninger til kulturan
læg, kulturpleje og kvalitetsforbed
rende tiltag som opstamning og 
formklipning.

Teoretisk set kunne der foretages 
en sammenligning mellem de udgif
ter, der er anvendt til disse tiltag og 
stigningen i nytteværdien efter tilta
gene. Dette er dog ikke tilrådeligt, da 
der ved beregning af nytteværdien 
må foretages mange skøn og subjek
tive vurderinger. Derfor bør bereg
ningen af værdiforskydningen over 
det enkelte år ikke sammenlignes

med årets omkostninger.
Ligeledes kan der være udgifter til 

arbejdsopgaver, som ikke tjenes ind 
ved fremtidige indtægter, men som 
har en ikke-økonomisk værdi for eje
ren. Her tænkes især på udgifter til 
jagt- og herlighedsværdier.

Da der ikke kan beregnes et øko
nomisk resultat af disse opgaver vil 
jeg anbefale at omkostningerne til 
disse opgaver sammenholdes med 
en række nøgletal, der beskriver 
resultatet.

Der blev i foregående artikel 
opstillet en række egenskaber, som
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De/ anbefales at udvælge 10-15 nøgletal som styringsredskab. Kriterier for sådan
ne nøgletal er bl.a. at de er præcist definerede, at de kan beregnes ud fra fysisk 
målbare forhold, at de skal beskrive kvaliteter ved det målte, at anvendelsen må 
forventes at resultere i en øget værdi, og at ledelsen skal kunne påvirke nøgletal
lene.

en målemetode skulle have for at 
kunne give et brugbart og retvisende 
billede af årets drift.

Disse var :
• Relevans for ejeren
• Objektivitet og målesikkerhed
• Mulighed for sammenligning af 

resultater
• Omkostningsniveau for værdi

ansættelsen
Da det er ikke muligt at opstille 

alle tænkelige nøgletal til de danske 
skovdistrikter, vil der nedenfor blive 
beskrevet en række krav til opstilling 
af nøgletal under hensyntagen til 
hver af de ovenstående egenskaber.

Relevans for ejeren
Driftsledelsen skal kunne påvirke nøg
letallene.

For at skovejeren skal kunne bru
ge nøgletallet til at vurdere årets 
drift, er det nødvendigt at driftsledel
sen har mulighed for at påvirke de 
enkelte nøgletal igennem driften. 
F.eks. vil nøgletal der omhandler vej
rlig og geografiske forhold ikke have 
relevans i forbindelse med vurderin
gen af driften.

Nøgletallet skal beregnes af resulta
tet og ikke af indsatsen.

Det står klart at det har større 
værdi for ejeren at sammenligne 
årets udgifter med resultatet af drif
ten end den indsats der er gjort for 
at opnå resultatet.

Nøgletallet skal beskrive kvaliteter 
ved det målte, der må forventes at 
resultere i en øget værdi indenfor det 
område, der fokuseres på (økonomi, 
jagt, herlighedsværdi).

Det er vigtigt at der er en sammen
hæng mellem den værdi man ønsker 
at måle og det valgte nøgletal. F.eks. 
er det vigtigt at nøgletal, der beskri
ver årets kulturanlæg, har en sam
menhæng med de fremtidige udgifter 
og indtægter, da formålet med regi
strering af nøgletallet er at minimere 
fremtidige udgifter og maksimere 
fremtidige indtægter.

Objektivitet 
og målesikkerhed
Samtidig registrering.
For at kunne sikre en høj målesikker
hed bør der kun beregnes nøgletal på 
grundlag af forhold der kan registre
res i dag og ikke på forventede udvik
linger.

Registreringssikkerhed.
Ligeledes kan der opnås en større 
målesikkerhed ved at beregne nøgle
tallene på grundlag af fysiske målba
re forhold.

Antal skøn.
Af hensyn til objektiviteten bør antal
let af skøn, der lægges til grundlag 
for nøgletallene være minimale. Det
te sikres til en vis grad ved at bereg
ne nøgletallene på grundlag af fysi
ske målbare forhold. Derudover kan 
skøn mindskes ved at definere nøgle
tallene meget nøjagtigt for at der ikke 
skal opstå tolkningsusikkerheder.

Sammenligning af resultater
Muligheden for at sammenligne nøg
letallene for de enkelte år afhænger 
af hvilken skala nøgletallet kan place
res i:

Ratio skala: Såfremt nøgletallene 
kan rangeres efter ratioskalaen giver 
det den bedste mulighed for at sam
menligne de enkelte års resultater. 
Ratioskalaen er kendetegnet ved at 
have et nulpunkt og ens afstande 
mellem måleenhederne.

Eksempler på ratioskalaer er høj
de, vægt, areal og lignende.

Interval skala: Intervalskalaen giver 
også mulighed for at sammenligne det 
enkelte års resultat og endog mulig
hed for at kvantificere forskellene.

Intervalskalaen adskiller sig fra 
ratioskalaen ved ikke at have et nul
punkt at forholde sig til. Derfor kan 
der ikke laves forholdsvise beregnin
ger (som f.eks. en vækst på 10% eller 
en halvering i forhold til sidste år)

for nøgletal der rangeres efter inter
valskalaen.

Et eksempel på intervalskalaen er 
temperatur målt i grader Celsius 
(skalaen stopper ikke ved nul, men 
går ned i negative temperaturer).

Ordinal skala: Ordinalskalaen 
giver den ringeste mulighed for at 
sammenligne resultaterne for de 
enkelte år, da skalaen kun angiver om 
en måling er højere eller mindre end 
en anden måling.

Eksempler på ordinalskalaer er 
farveintensitet i blade eller kvalitet af 
planter.

Det er klart at alle tre skalaer giver 
mulighed for at sammenligne resulta
terne i de enkelte år. Men for at give 
den højst mulige kvalitet i sammen
ligningen bør nøgletallene kunne ran
geres efter ratioskalaer eller interval
skalaer.

Omkostningsniveau for 
værdiansættelsen
Ligesom ved alle andre kontrolforan
staltninger er det naturligvis nødven
digt at værdien af det kontrollerede 
overstiger omkostningerne ved kon
trollen. Derfor bør der ved valget af 
nøgletal tages hensyn til de omkost
ninger der er forbundet med at ind
samle nøgletallene.

Især på to punkter kan omkostnin
gerne minimeres :
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Mulighed for at bestemme nøgletal
let ued stikprøver.

Såfremt der er muligheder for at 
beregne nøgletallet på grundlag af 
stikprøver vil dette begrænse regi
streringsarbejdet. Dermed bliver der 
lavere omkostninger til beregning af 
nøgletallet.

Mulighed for at fremskrive ved 
hjælp af tabeller eller formler.

Såfremt det er muligt at beskrive 
udviklingen af de faktorer, der påvir
ker nøgletallet ved hjælp af tabeller 
eller formler, kan dette reducere regi
streringen i forbindelse med bereg
ningen af nøgletallet. Årsagen er at 
det ikke er nødvendigt at foretage 
registreringer hvert år, men kun 
bekræfte fremskrivningen med års 
mellemrum.

Antal af nøgletal
Efter denne generelle gennemgang af 
kravene til nøgletal skal det besluttes 
hvor mange nøgletal der skal opstil
les. Det er klart at flere nøgletal giver 
et mere nuanceret billede af situatio
nen. Omvendt vil for mange nøgletal 
gøre situationen uoverskuelig, og 
derved mister nøgletalsstyringen sin 
værdi.

1 den eksisterende litteratur 
omkring styring ved hjælp af nøgle
tal, findes meget forskellige vejled
ninger omkring antallet af nøgletal, 
varierende fra 8-10 til 25-30.

Det er dog min mening at 10-15 
nøgletal må betragtes som et passen
de antal for en driftsleder, og at der 
maksimalt bør laves 4-5 nøgletal på 
et fokusområde, som f.eks. kulturvur
deringen. Flere nøgletal vil medfører 
et diffust styringsgrundlag med for 
mange målsætninger, og i værste fald 
vil driftslederen undlade at styre 
efter nøgletallene.

Sammendrag
En række af de driftsomkostninger, 
der afholdes i skovbruget udmønter 
sig ikke i målbare økonomiske resul
tater.

Disse driftsomkostninger bør der
for styres og vurderes ved hjælp af 
nøgletal.

For at få det bedst mulige vurde
ringsgrundlag bør så mange som 
muligt af følgende retningslinier føl
ges når det enkelte nøgletal define
res.
• Driftsledelsen skal kunne påvirke

nøgletallene

• Nøgletallet skal beregnes af resul
tatet og ikke af indsatsen

• Nøgletallet skal beskrive kvaliteter 
ved det målte, der må forventes at 
resultere i en øget værdi indenfor 
det område, der fokuseres på.

• Nøgletallene bør beregnes på 
grundlag af nuværende tilstande

• Nøgletallene bør beregnes på 
grundlag af fysiske målbare for
hold

• Nøgletallene bør være præcist 
defineret.

• Nøgletallene skal optimalt kunne 
angives på en ratioskala. Det næst
bedste er en intervalskala, og der 
bør kun i begrænset omfang 
anvendes en ordinalskala.

• Nøgletallene bør kunne beregnes 
på grundlag af stikprøver.

• Det er en fordel såfremt nøgletalle
ne kan fremskrives ved hjælp af 
tabeller eller formler.

• Endelig bør der optimalt benyttes 
10-15 nøgletal som styringsred
skab.
Såfremt disse retningslinier 

anvendes kan nøgletal blive et klart 
og brugbart styringsredskab til 
brug ved den årlige vurdering af 
driften. ■
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Maj og juni 2003
Maj gav godt en halv gang mere nedbør end normalt, mest i 
Jylland og Nordsjælland, mindst på Bornholm. Temperatu
ren blev 0,6 grader over normalen. 1 uge 19 og 20 målte halv
delen af stationerne under 2 grader - dvs. risiko for frost på 
udsatte steder. 3 stationer målte frost, lavest i Tirstrup med 
-1 gr. den 17.

Juni har også givet en nedbør på en halv gang mere end 
det plejer, mest i det nordlige og vestlige Jylland, mindst på 
Bornholm. Det meste kom i uge 23 og 26. En del steder i Jyl
land målte 40-60 mm pinsedag. Nedbøren var meget ujævnt 
fordelt over korte afstande.

Temperaturen blev 1,5 gr. over normalen, og det var især 
uge 23 og 26 der blev lune. De laveste temperaturer kom ned 
på ca. 7 grader i uge 25, i Roskilde dog ned til 4,7 gr.

Juli har indtil den 28. givet en nedbør lidt over normalen 
(66 mm for hele juli), mest i Nordjylland og det nordlige og 
vestlige Sjælland. Næsten det hele kom i uge 27 og 30. Visse 
steder er der faldet ret store mængder - 25.7 er der på Vests
jælland målt over 50 mm flere steder, og der kom 20 mm på 
10 minutter. Der har været flere kraftige tordenvejr de fleste 
steder.

Det blev meget lunt med en middel 2,5 gr. over normalen - 
men det er langt fra rekorden på 19,5 gr. fra 1994. Midt i 
måneden blev der flere steder målt tropenætter (dvs. over 
20 grader hele natten). Den absolut laveste temperatur har i 
juli ikke været under 8,1 gr. noget sted i landet, og det er en 
rekord. (Den tidligere rekord var på 7,5 gr., og den stammede 
fra sidste år).

Nedbør.mm Maj Juni 1/7-28/7

Amt Målt Normal Målt Normal Målt
Nordjyllands 77 49 93 54 101
Viborg 81 49 111 56 76
Arhus 66 46 61 50 77
Vejle 71 53 88 60 67
Ringkøbing 80 51 107 58 62
Ribe 87 50 84 62 50
Sønderjyllands 81 52 79 62 66
Fyns 57 46 70 53 55
Vestsjællands 61 43 55 49 83
Nordøstsjælland 83 42 43 52 90
Storstrøms 61 43 61 49 66
Bornholms 31 37 36 42 47
Landsgennemsnit 74 48 80 55 72

Nedbør.mm

Temperatur°C Målt

Maj

Normal Målt

Juni

Normal

1/7-28/7

Målt
Middel 11,4 10,8 15,8 14.3 17,8
Absolut min. 2,0 8,2 10,7
Absolut max. 21,3 25,1 27,8
Antal frostdøgn 0,1 0,7 0,0 0,0
Antal graddage 175 173 46 95 32

Vindstyrke hyppighed, 
end eller lig

%, større

Målt Normal Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 3 5 7 5 4
Styrke 8 
(hård kuling) 0 0 0 0 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0 0 0
Hyppigste
vindretninger SV,V V,0 V V V

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

Bjælkeklippere 
føres i 7 modeller 
Klippebredde: 
fra 71-110 cm

Brumi

Rotorklippere 
føres i 10 modeller 
Klippebredde: 
fra 53-90 cm

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11

Besvær med STORSÆKKE?

FINSKE NOPU 1000 LØFTEREN
for effektiv, sikker og skånsom 

håndtering af storsække 
& Monteres på frontlæsser med 3. ventefunktion 
KJ Løfter, doserer og tømmer helt eller 

delvis storsække
K5 Hydraulisk løfteanordning for storsække 
KJ Separat tømningsbeholder 
KJ Automatisk tømningstragt 
Kl Kniven fjernes når ventilsække 

tømmes
Kl Sikker håndtering fra traktoren
Kl Pris kr. 12.600 plus moms . . . . .  ■> .

FINSKE SKOVMASKINER
PALAX COMBI TSV E 

SAVE-/KLØVEMASKINE
Kl TSV Hastighedsregulering af kløver 
Kl Mikroprocessorstyring af kløver 
Kl Saver og kløver op til 6 rummeter/t 
Kl Med hårdmetalklinge 
^ Fås i 5 forskellige modeller 

Ibll.a. monteret med 
kørehjul og egen motor 

Kl Priser fra kr. 34.200 
plus moms

1?

FARMI FLISHUGGER F/KRAN
Kl Model CH 260 HF - 2EL. For dia. 26 cm 
Kl Med hydraulisk indtræk - HF 
Kl Med El-kontrol af HF - EL 
Kl Med indføringstragt 1,25 m x 1 m 

Med dobbelt rotor med 2 knive
Kl Med stikkerbryder for 

perfekt flis til stoker 
Med en kapacitet 
på 50 kbm/t 
Pris kr. 79.250 
plus moms

Forhandler/lager: Import:
Sørensen og Lynggaard A/S H.A. AGRO SERVICE
Fanøvej 7 Hvidegaard
8800 Viborg 2800 Lyngby
Telefon 86 62 92 00 Telefon 45 88 44 22
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Bøgens opdukken
i Danmark

Af Peter Bruun, Løndal Skovbrug

Nogle iagttagelser om bø
gens udbredelse i Danmark.

Bøgen bliver almindelig i 
Danmark i en periode med 
ret lave temperaturer efter 
år 0. Dens store udbredelse 
hænger tæt sammen med 
svinehold der medførte en 
bearbejdning afjorden.

Et lille forsøg i Midtjylland 
viser hvor effektive svin er 
til at forynge bøg.

‘-4

Oldensvinene blev sat ud i sommeren 1989 - de ses her ved søledammen.

Under jernalderen fra år 0 til 500 e.
Kr. ændrer bøgen status fra at være 
sjælden eller ukendt til at være en 
dominerende træart i hele landet. 
Samtidig reduceres egen som var 
dominerende tidligere. Det kan 
undre, hvordan et så gennemgriben
de træartsskift kan ske i løbet af så få 
årh undereder.

En række tiltag har belyst sam
funds forholdene i perioden. Der 
kan nævnes Jørgen Jensens store 
værk om Jernalderen og National
museets særudstilling i sommeren 
2003. Vigtigt er Steffensens og Dahl- 
Jensens analyser af temperaturerne 
i oldtidens Nordeuropa på bag
grund af iskerneboringer på Grøn
land, den såkaldte GRIP kurve (se 
figuren).

Nogle små iagttagelser fra et par 
svineforyngelser i bøg i Midtjylland 
supplerer.

Udvikling i temperaturen
Middeltemperaturen i Grønland viser 
et skarpt dyk 2000 år før nu (altså 
omkring år nul). Vintrene i en hund
redårig periode var lige så strenge 
som eller værre end i 1600 tallets “lil
le istid”. Men allerede i år 200 e. Kr. 
og fremover mildnes forholdene væ

sentligt, og følges op af en direkte 
varmeperiode i Vikingetiden omkring 
år 1000.

Arkæologernes udgravninger af 
bopladser påviser en voldsom bygge
aktivitet omkring år nul. Mængder af 
’’stolpehuller” som man prøver at hit
te rede i, tyder på et betydeligt stald
byggeri. Materialet var først egetræ 
med græstørv i væggene, senere 
anvendtes trævægge.

Analyser af knoglefundene er end
nu så sparsomme, at de ikke tillader 
en generel belysning af ændringer i 
forholdet mellem kvæg og svin i jern
alder landbruget. Begge arter var til 
stede.

Det voldsomme staldbyggeri i for
bindelse med dykket i GRIP tempera
turkurven antyder, at det var nød
vendigt at holde kvæget på stald om 
vinteren med fodring af bevarede af
grøder fra den foregående sommer. 
Svinene har måske gået i løsdrift 
også om vinteren.

Jernudvinding tiltager i perioden 
baseret på ege-trækul. Det tiltagende 
skibsbyggeri kræver ligeledes meget 
egetræ. Saltsydning begynder på 
Læsø og Fanø. Saltet må have haft 
betydning for vinteropbevaring af 
kød.

Svineholdet
Svinedrift og bøgeskov er nært sam
menhængende.

Jordfundene tillader ikke en direk
te kvantitativ bedømmelse af svine
holdets betydning. Indirekte er der 
dog mange små detaljer fra praktisk 
jordbrug, som bestyrker tanken om 
et meget betydende svinehold, som 
har udfyldt en klimatisk betinget pau
se i den ellers så udbredte kvæg
græsning.

Senere i perioden - fra år ca. 200 til 
500 e. Kr. - beretter fundene om 
meget urolige tider med mange 
våbenofringer i tålmodige søer. Kri
geriske stammer var ofte på færde. 
Deres fortæring var vel baseret på 
plyndringer i de landsbyer eller går
de, man kunne nå på hesteryg.

Det er rimeligt velkendt at man 
glimrende kan drive af sted med hjor
de af kvæg og får, men man kan ikke få 
grisene med. De spredes for alle vinde 
i en sådan situation. Hertil kommer 
grisenes store formeringsevne.

Landbruget opererer med tal som 
20 grislinger om året pr. so, men kun 
1,2 kalv pr ko.

Svineforyngelser
Svinene er altid blevet sendt ud i sko-
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Foråret efter myldrede det Fem med bøgeplanter efter at 
svinene havde gennemrodet jorden i deres søgen efter føde 
før olden faldet.

Tre år efter - i maj 1993 - er der en tæt foryngelse af bøg 
på vej.

-29 

-30 

-31 

-32 

-33
-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 -800 -600 -400 -200 0

GRIP kurven for Nordgrønland er udarbejdet ved boring gennem indlandsisen. 
Snefald Fa det enkelte år kan adskilles på samme måde som årringe på et træ.
Og ved at analysere isen kan man beregne hvordan temperaturen har været på 
det tidspunkt hvor sneen faldt.
Figuren viser udviklingen i temperaturen i Nordgrønland Fa 5000 år før nu (altså 
3000 år f. Kr.) og til nutiden. Bemærk at skalaen ændres Fa år 1000 før nu (år 
1000 e. Kr.) for at kunne vise udviklingen i de sidste tusinde år mere nøjagtigt.

ven for at finde føde. Når de gennem- 
roder jorden laver de en glimrende 
jordbearbejdning som også er til 
gavn for foryngelsen af bøg. Det ske
te i mange hundrede år, men efter 
skovenes indfredning omkring år 
1800 ophørte denne praksis.

Lokalt i Midtjylland blev der i 
1990’erne foretaget to svineforyngel- 
ser på ca. 3 ha hver. Stejle skrænter 
med meget gammel jysk bøg indbød 
til at gentage Middelalderens olden 
svinedrift, fordi man nu ønskede at 
beholde bøg på et areal i Løndal 
Skov.

Et par mindre iagttagelser herfra 
har mere almen interesse. Almindeli
ge landbrugssvin æder al vegetation 
på arealet, de går på. Den eneste 
undtagelse er små bøgeplanter, som 
er medtagne, men dog levende stik
ker op i det sorte søle. Selv store 
egetræer bliver afbarket omkring 
rødderne.

1 de seks måneder svinene gik på 
området blev de lette og lynhurtige 
dyr. 1 den sidste tid satte det i med 
frost og sne i december. Da overnat
tede svinene ved at grave en fordyb
ning på vel ca. en halv meter. Dér lag
de de sig side om side med alle try
nerne rettet ind i samme retning og 
varmede hinandens sider.

I den påfølgende vinter blev area
let lysstillet, og om foråret kom der 
en kornmark af bøgeplanter. I de 
efterfølgende 5 - 8 år såede birk og

granarter sig. De overvoksede bøge
ne og truede hele foryngelsen og 
måtte fjernes manuelt.

De viste at bøgen ikke kan klare 
sig i konkurrencen på magert 
morænegrus (bonitet 111, iflg. CMM). 
Hvis svinene var fortsat på arealet 
havde birk og gran formodentlig ikke 
fået lov til at etablere sig.

Det kan undre at bogen fra bøge
ne i jernalderen kunne spredes over 
så store afstande i betydende mæng
de og med en god spiring på så rela
tiv kort tid. Muligvis har trækfugle 
som duer og bogfinker været på

spil. Eller har bønderne direkte 
udsået bog?

Trafik var veletableret på den tid. 
Nydam båden udstilles for tiden som 
en imponerende, og kapabel repræ
sentant for sin tid på Nationalmuse
et. Hvor mange af den slags fartøjer 
besejlede danske handelspladser 
som Gudme/Lundeborg og de tyske 
floder til de romerske befæstninger ?

Det er da en interessant detalje, at 
legionærernes forplejnings reglement 
påbød svinekød, men forbød okse
kød. Det skulle gøre det lettere at 
opretholde disciplinen. ■
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Nye jagttider
Fra 1. april 2004 indføres nye jagt
tider for enkelte vildtarter.

1 skoven er det vigtigste at jagt
tiden for skovsneppen forlænges, så 
den må jages fra 1.10. til 15.1.

Til gengæld indskrænkes jagttiden 
på vildtarter, der er tilbagegang. 
Haren må kun jages 1.10.-15.12., og 
agerhønen må kun jages 16.9.-31.10.

Udover disse dyr er der både udvi
delser og indskrænkninger i jagttiden 
for flere havfugle.

Der tillades regulering af ræv i 
februar måned. Desuden åbnes der 
mulighed for at regulere krager med 
fælder fra 1.3-30.4, og husskader må 
reguleres med fælder fra 1.3.-15.4. 
Regulering af duer i juli og august må 
kun ske efter tilladelse.

Ændringerne er sket efter indstil
ling fra Vildtforvaltningsrådet. Der 
har her været uenighed på visse 
punkter, bl.a. ville Danmarks Natur
fredningsforening, Friluftsrådet, 
Dyrenes Beskyttelse og Verdensna
turfonden medtage et forslag om 
fredning af kronhjorten i september 
måned. Miljøministeren vil i stedet 
afvente resultatet af arbejdet i det 
udvalg under Vildtforvaltningsrådet, 
der er nedsat for at komme med et 
forslag til en samlet kronhjortefor
valtning i Danmark.

På www.sns.dk - nyheder - 8. maj 
kan man læse forslaget til bekendt
gørelse der blev sendt i høring i maj, 
samt høringssvarene.

Kævlebue efterlyses
En kævlebue med tang til den lille

grå Ferguson efterlyses af Jagt- og 
Skovbrugsmuseet. Kævlebuen, der er 
til montering i traktorens tre-punkts- 
ophæng, blev brugt til udslæbning, 
bl.a. i forbindelse med en særlig Fer- 
guson-blokvogn. Museet har trakto
ren, et eksemplar af blokvognen, men 
mangler kævlebuen.

Kævlebuen og blokvognen blev i
1949 fremstillet i autoforhandler L. 
Larsens værksteder i Hillerød. Ud- 
slæbningssystemet blev afprøvet 
ved Redskabsdemonstrationen i
1950 og er udførligt omtalt i Lære
bog for Skovfogedelever, fjerde 
udgave, 1950.

Hvis læsere af SKOVEN har kend
skab til en bevaret kævlebue vil 
museet være taknemmelig for en

henvendelse. Hele ekvipagen udstil
les i museets nye skovbrugsudstil
ling, der senere på året åbner for
publikum.

Jagt- og Skovbrugsmuseet, Fole- 
havevej 17c, 2970 Hørsholm. Tlf. 45 
86 05 72, museurn@jagtskov.dk

Ansøgere til 
Landbohøjskolen
Der er færre ansøgere til skovbrugs
studiet på Landbohøjskolen i år. Der 
kom 41 ansøgninger (heraf 24 med 1. 
prioritet); i 2002 var der 66 (47), og i 
2001 var der 92 (62).

For alle højskolens studier er der 
6% flere ansøgere med 1. prioritet i 
forhold til 2002. tsær veterinær
uddannelsen har stor søgning med 
552 med 1. prioritet. Heraf var 189 fra 
udlandet, især Sverige og Norge. Der 
kan optages 140 på studiet.

Hortonomstudiet havde 35 ansøg
ninger som 1. prioritet, heraf 26 fra 
udlandet, især fra Kina. Studiet er 
engelsksproget og udbydes i samar
bejde med universitetet i Alnarp.

Pressemeddelelse 4. 7.03

Endeligt optag
Efter gennemgang af ansøgningerne 
er der optaget 27 på forstkandidat
studiet. Der er ledige pladser og 
ingen adgangskvotient.

Til skov- og landskabsingeniør er 
der optaget 36 ud af 65 ansøgere, 
heraf 44 med 1. prioritet. Adgangs
kvotienten er 8,2. Desuden er der 
optaget 10 efter en særlig ordning.

Kilde.Politiken 26. 7.03
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• Udlægning af materiajg^Jag, 
1-20 cm. i profil

• Planering af eks. veJSHr 
hvis overflade er grus, i profil

• Udlægning i køresporerne 
t Vi lægger gerne Deres egne

materialer ud
• Grader arbejde udføres
• Tilbud uden forbindende
• Vi kommer over hele landet

Entreprenør

Per Larsen 
Kalundborg ApS 

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 22 21 • Bil 40 59 13 21
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Ny diplomuddannelse 
i parkforvaltning
Skov & Landskab, Skovskolen, er ved 
at udvikle en ny diplomuddannelse i 
parkforvaltning. De første studeren
de ventes at blive optaget i septem
ber 2004. Parkforvaltning dækker her 
planlægning, projektering, anlæg og 
navnlig drift af grønne områder.

Diplomuddannelsen er ’’videreud
dannelse for de voksne” på et mel
lemlangt videregående niveau. De 
potentielle studerende arbejder 
indenfor parkforvaltning (offentlig 
eller privat), og er motiverede for et 
kompetenceløft.

Optagelse på studiet forudsætter, 
at man har en kort videregående 
uddannelse som f.eks. jordbrugstek
nolog, og herefter har haft mindst to 
års relevant erhvervserfaring. Til 
målguppen hører f.eks. også skov- og 
landskabsingeniører, biologer, arki
tekter, ingeniører, agronomer og 
forstkandidater.

Diplomuddannelsen udformes 
således, at de studerende i hoved
træk kan kombinere det med et fuld
tidsjob. Uddannelsen finansieres gen
nem deltagerbetaling og taksameter- 
tilskud. Ofte vil arbejdsgiveren stå 
for deltagerbetalingen og give den 
studerende begrænset studiefrihed, 
mod at den studerende stiller en del 
af sin fritid til rådighed.

Den studerende kan tage enkelte 
moduler eller hele uddannelsen. 
Undervisningen vil blive koblet til 
den studerendes arbejdshverdag.

Diplomuddannelser forløber over 
2-3 år og svarer til ét års fuldtidsstu
die (60 ECTS-point). Den studerende 
skal have afsluttet uddannelsen 
senest 6 år efter start.

Slutniveauet svarer til en mellem
lang videregående uddannelse. Den 
er adgangsgivende til en kandidatud
dannelse, eller efter 2 års relevant 
erhvervserfaring en masteruddannel
se, begge inden for fagområdet.

Skovskolen undersøgte i 2002 
behovet for en parkuddannelse, og 
det viste hvilke fag der bør lægges 
vægt på i en diplomuddannelse i 
parkforvaltning: Projekt- og driftssty
ring, ressourcestyring, kvalitetssty
ring, licitation (udbud/tilbud), samt 
anlæg og pleje af parkelementer.

1 uddannelsen vil også indgå orga
nisation (f.eks. organisationsformer 
og omstillinger), tværfagligt samar
bejde og kommunikation, og samspil 
mellem offentlig og privat virksom
hed.

Kilde.Pressemeddelelse 3. 7.03

Ætø.

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

Entreprenørarbejde tilbydes:
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilning til plantning: 
Rod- og grenknusning el. 
knusning af juletræer: 
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser 
3 stk. Silvatec - Timberjack 
Gummiged med kvasgrab 
Gummiged med opriller

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende 
Gravemaskine

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ 
Cellolusetræ

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes 
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.
Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAN PEDERSEN

Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandror 
Nedlægning af rør 
i overkørsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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SELVKØRENDE BOMLIFTE

SL 185
18,5 meter op 
10 meter ud 
Firehjulstræk

■ Krabbestyring 
Penduloph. hjul 
Hydr. støtteben 
2 speed kørsel •

■ Kurvrotation
■ 3.075 kg

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem ... 

stort set alle 
forhindringer.

Postbesørget blad (0900 KHCj

SL 240
24 meter op 
12 meter ud 
Firehjulstræk 
Krabbestyring 
Penduloph. hjul 
Hydr. stotteben 
2 speed kørsel

■ Kurvrotation
■ 4.365 kg

Salg og 
udlejning af 

skovlifte

DANILIFT
SONDERVANG 5 • 9640 FARSØ • 9863 1599

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

SjtrSj

ur

FORST Flowmatic 500

i
Professionelle 

bruger maskiner fra:

_ Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J
R Q\7 LU N Hq Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95 
_^__wmm'-  www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk

F.H. Skoventreprenør
V/Frank Hansen Mobil 21 77 93 61

Valmet8950 med FAE knuser2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavningaf spor
Hegnsklipning og hegnssætning
Ahwi fræsning
Manuel skovarbejde udføres

1 ->■. v

•«

Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet




